Ročník 2007

ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK
ČESKÉ REPUBLIKY
Částka 2

Rozeslána dne …... listopadu 2007

OBSAH:
Oznámení

Cena 22,- Kč

stránka 14

Oznámení

MINISTERSTVO KULTURY
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 10. 4. 2007
původní název: Divadelní ústav
nový název: Institut umění - Divadelní ústav
sídlo: Celetná 17, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 00023205
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
oznamuje
změnu sídla organizační složky státu dnem 1. 12. 2006
název: Úřad práce v Sokolově
původní sídlo: K. H. Máchy 1275, 356 01 Sokolov
nové sídlo: Jednoty 654, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 00519723
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje změnu organizační složky státu dnem 1. 4.
2007
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název: Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky
původní sídlo: Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3
nové sídlo: Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: koordinace a zajišťování
odborných podkladů, inventarizací a monitoringu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura
2000, koordinace a zajišťování monitoringu a inventarizace druhů a stanovišť, koordinace a zajišťování sledování stavu evropsky významných fenoménů uvedených ve
směrnici o stanovištích na celém území státu, příprava
odborných podkladů pro hodnotící zprávy Evropské komise, spolupráce při koordinaci a zajišťování výzkumu
v oblasti ochrany přírody a krajiny zejména s Ministerstvem životního prostředí a resortními organizacemi,
sledování stavu a změn ekosystémů, přírodních a krajinných složek, provádění půdního monitoringu, vydávání
a prodej knih, periodik a ostatních publikací v oboru
ochrany přírody a krajiny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizační složky: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
organizační složce předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizační složce
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
organizační složky: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
KRAJ JIHOČESKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
název: Nemocnice Český Krumlov
sídlo: Nad nemocnicí 153, 381 27 Český Krumlov
identifikační číslo: 00070548
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2. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
název: Nemocnice Písek
sídlo: Karla Čapka 589, 397 23 Písek
identifikační číslo: 00582905
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
název: Nemocnice Prachatice
sídlo: Nebahovská 1015, 282 20 Prachatice
identifikační číslo: 00583219
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
název: Okresní nemocnice Jindřichův Hradec
sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
identifikační číslo: 00666866
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
název: Okresní nemocnice Strakonice
sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
identifikační číslo: 00668141
6. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
název: Okresní nemocnice Tábor
sídlo: Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
identifikační číslo: 00582425
KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2006
název: Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 1, 356 00 Sokolov
identifikační číslo: 00377635
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2006
název: Krajské muzeum Karlovy Vary
sídlo: Zámecký vrch 22, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 66985064
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
- Krajské muzeum Sokolov, Zámecká 1, Sokolov
- Krajské muzeum Karlovy Vary, Zámecký vrch 22, Karlovy Vary
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace
sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 350 02 Cheb
identifikační číslo: 00074276
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: plnění funkce muzea vyplývající ze zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů, získávání, shromažďování, ochraňování, trvalé uchovávání, evidování, odborné
zpracovávání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy
včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: mění se takto: nemovitý
majetek v hodnotě 55 061 762,26 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: při nakládání se svěřeným majetkem je příspěvková
organizace povinna se řídit obecně závaznými právními
předpisy
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2007 na dobu neurčitou
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Oznámení

4. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2007
název: Střední průmyslová škola a Střední odborné
učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše
1843
sídlo: Kpt. Jaroše 1843, 358 01 Kraslice
identifikační číslo: 49767232
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2007
název: Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov
sídlo: Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 70840571
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Opava, příspěvková
organizace
nový název: Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
sídlo: 746 01 Opava
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Nový Jičín, Bezručova,
příspěvková organizace
nový název: Domov Paprsek, příspěvková organizace
sídlo: Bezručova, 741 01 Nový Jičín
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní,
příspěvková organizace
nový název: Domov Duha, příspěvková organizace
sídlo: Hřbitovní, 741 01 Nový Jičín
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
nový název: Domov Hortenzie, příspěvková organizace
sídlo: 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Odry, příspěvková
organizace
nový název: Domov Odry, příspěvková organizace
sídlo: 742 35 Odry
6. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Příbor, příspěvková
organizace
nový název: Domov Příbor, příspěvková organizace
sídlo: 742 58 Příbor
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním pobytem Nová Horka, příspěvková organizace
nový název: Zámek Nová Horka, příspěvková organizace
8. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro mládež s týdenním a denním pobytem Tichá, příspěvková organizace
nový název: Domov Tichá, příspěvková organizace
sídlo: 742 74 Tichá
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9. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Centrum psychologické pomoci - Rodinná a manželská poradna, příspěvková organizace
nový název: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
10. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro mládež Petřvald,
příspěvková organizace
nový název: Benjamín, příspěvková organizace
sídlo: 742 60 Petřvald
11. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců a ústav pro dospělé
Bohumín, příspěvková organizace
nový název: Domov Jistoty, příspěvková organizace
sídlo: 735 81 Bohumín
12. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov - penzion pro důchodce Havířov,
příspěvková organizace
nový název: Domov Havířov, příspěvková organizace
sídlo: 736 01 Havířov
13. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov - penzion pro důchodce Orlová,
příspěvková organizace
nový název: Domov Vesna, příspěvková organizace
sídlo: 735 11 Orlová
14. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Petřvald, příspěvková
organizace
nový název: Domov Březiny, příspěvková organizace
sídlo: 742 60 Petřvald
15. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Karviná, příspěvková
organizace
nový název: Nový domov, příspěvková organizace
sídlo: 733 01 Karviná
16. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: NÁŠ SVĚT - centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace
nový název: Náš svět, příspěvková organizace
17. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace
nový název: Naděje, příspěvková organizace
18. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 29.
6. 2007
původní název: HARMONIE - centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé, příspěvková organizace
nový název: Harmonie, příspěvková organizace
původní sídlo: 794 01 Krnov
nové sídlo: Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem
19. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: SAGAPO - centrum pro mentálně postižené, příspěvková organizace
nový název: Sagapo, příspěvková organizace
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20. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Bruntál, příspěvková
organizace
nový název: Domov Pohoda, příspěvková organizace
sídlo: 792 01 Bruntál

31. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2007
název: Stanice mladých turistů, Frýdek-Místek, tř.
Pionýrů 764, příspěvková organizace
sídlo: tř. Pionýrů 764, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 00847127

21. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Marianum, příspěvková organizace
nový název: Marianum, příspěvková organizace

32. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
původní název: Kojenecký ústav s dětským domovem
v Opavě, příspěvková organizace
nový název: Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková
organizace
sídlo: 746 01 Opava

22. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro muže s mentálním postižením Dolní Životice, příspěvková organizace
nový název: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
sídlo: 747 56 Dolní Životice
23. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro mládež Hlučín,
příspěvková organizace
nový název: Fontána, příspěvková organizace
sídlo: 748 01 Hlučín
24. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava, příspěvková organizace
nový název: Sirius, příspěvková organizace
sídlo: 746 01 Opava
25. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
nový název: Domov Letohruhy, příspěvková organizace
sídlo: 747 87 Budišov nad Budišovkou
26. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Kyjovice, příspěvková
organizace
nový název: Domov Na zámku, příspěvková organizace
sídlo: 747 68 Kyjovice

33. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
původní název: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace
nový název: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Středoškolská 3, 700 30 Ostrava
34. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
původní název: Střední škola telekomunikační, Ostrava,
příspěvková organizace
nový název: Střední škola teleinformatiky, Ostrava,
příspěvková organizace
sídlo: 703 00 Ostrava
35. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
původní název: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
nový název: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium
v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: 703 00 Ostrava
36. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
původní název: Gymnázium, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
nový název: Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava,
příspěvková organizace
sídlo: 710 00 Slezská Ostrava
KRAJ OLOMOUCKÝ

27. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Vítkov, příspěvková
organizace
nový název: Domov Vítkov, příspěvková organizace
sídlo: 749 01 Vítkov
28. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Domov důchodců Hlučín, příspěvková
organizace
nový název: Domov U jezera, příspěvková organizace
sídlo: 748 01 Hlučín
29. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 29. 6. 2007
původní název: Krajánek - centrum pro lidi s mentálním
postižením Město Albrechtice, příspěvková organizace
nový název: Krajánek, příspěvková organizace
sídlo: 793 95 Město Albrechtice
30. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2007
název: Dům dětí a mládeže, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 61955701

oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2007
název: Nemocnice Přerov, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 75, 751 52 Přerov
identifikační číslo: 44888830
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2007
název: Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace
sídlo: Jívavská 20, 785 16 Šternberk
identifikační číslo: 00849146
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2007
název: Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace
sídlo: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Identifikační číslo: 00380644
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Středisko pečovatelské služby Šumperk, příspěvková
organizace
- Penzion pro důchodce Šumperk, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Vančurova 37, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 75004038
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky příspěvkové organizace
Střediska pečovatelské služby Šumperk, včetně práv
a závazků z pracovněprávních vztahů, s výjimkou správy
movitého majetku, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Penzion pro důchodce Šumperk, jako
organizaci přejímající
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2007 na dobu neurčitou
KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2007
název: Centrum sociálních služeb Pardubice
sídlo: kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
identifikační číslo: 71176187
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
sídlo: Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí
identifikační číslo: beze změny
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: beze změny
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: mění se a doplňuje takto: ubytovací služby, hostinská činnost, maloobchodní prodej
a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
a jejich nenahraných nosičů, maloobchod provozovaný
mimo řádné provozovny, nákup, skladování a prodej
zdravotnických prostředků, pořádání odborných kursů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících
regeneraci a rekondici, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
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KRAJ STŘEDOČESKÝ
oznamuje zrušení příspěvkových organizací dnem 31.
12. 2006
1. název: Pečovatelská služba Benešov
sídlo: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 71229418
2. název: Regionální pečovatelská služba Kladno
sídlo: Jana Palacha 1643, 272 80 Kladno
identifikační číslo: 71234471
3. název: Okresní pečovatelská služba
sídlo: Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
identifikační číslo: 68997779
4. název: Pečovatelská služba Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
sídlo: Martinovská 940, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav
identifikační číslo: 71229060
5. název: Středisko sociálních služeb Rakovník
sídlo: nábřeží T. G. Masaryka 2473, 269 01 Rakovník
identifikační číslo: 71209913
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
sídlo: Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 48895598
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a vyšší odborné školy, dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně
činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení a činnosti
domova mládeže, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení
sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické
výuky
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky příspěvkové organizace
Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16, včetně práv
a závazků z pracovněprávních vztahů, s výjimkou správy
movitého majetku, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, jako organizaci přejímající
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2007 na dobu neurčitou
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2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) původní název: Základní škola Chotěboř, Hradební 529
nový název: Základní škola a Praktická škola Chotěboř
sídlo: Hradební 529, 583 01 Chotěboř
identifikační číslo: 70836329
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: činnost základní
školy, základní školy speciální, praktické školy, školní
družiny, školní jídelny, internátu a přípravného stupně
základní školy speciální, dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež, osvětových akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení a provoz zařízení sloužících praktické výuce
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: beze změny
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 18.
9. 2001 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
- Domov mládeže a Školní jídelna Pelhřimov, Friedova
1464
- Střední škola Pelhřimov, Friedova 1469
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název: Střední škola Pelhřimov, Friedova 1469
sídlo: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 14450470
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky příspěvkové organizace
Domov mládeže a Školní jídelna Pelhřimov, včetně práv
a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem
sloučení na příspěvkovou organizaci Střední škola Pelhřimov, jako organizaci přejímající
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2008 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
- Základní škola Třebíč, 9. května 3
- Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název: Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
sídlo: Cyrilometodějská 22, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 47443936
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky příspěvkové organizace
Základní škola Třebíč, 9. května 3, včetně práv a závazků
z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na
příspěvkovou organizaci Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, jako organizaci přejímající
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2008 na dobu neurčitou
5. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 9.
2007
původní název: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
nový název: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina
původní sídlo: Rozkošská 2329, 580 01 Havlíčkův Brod
nové sídlo: Purkyňovo náměstí 2, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 70837228
KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2007
původní název: Střední zemědělská a přírodovědná škola
Rožnov pod Radhoštěm
nový název: Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
identifikační číslo: 00843547
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Odborné učiliště, Jihlava Holešov, Holešov, Nádražní
527
- Základní škola praktická Holešov, Palackého 437
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Kraj Zlínský
b) název: Odborné učiliště a Základní škola praktická
Holešov
sídlo: Nádražní 525, 769 01 Holešov
identifikační číslo: 47935910
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní

částka 2

Oznámení

činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na
přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2007 na dobu neurčitou
3. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 20. 6. 2007
název: Základní umělecká škola Luhačovice
původní sídlo: Masarykova - Zámek 76, 763 26 Luhačovice
nové sádlo: Masarykova 76, 763 26 Luhačovice
identifikační číslo: 70891320
MĚSTO BEROUN
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2007
název: Městské lesy Beroun
sídlo: Pod studánkou 914, 266 01 Beroun-Město
identifikační číslo: 47560401
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2007
název: Školní jídelna při 3. ZŠ Beroun
sídlo: Wagnerovo nám. 458, 266 01 Beroun-Město
identifikační číslo: 47515678
MĚSTO BOHUMÍN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Městská knihovna Bohumín, příspěvková organizace,
Bohumín-Nový Bohumín, Vrchlického 262
- K. A. R. KULTURNÍ AGENTURA RADOST BOHUMÍN, příspěvková organizace, Bohumín-Nový Bohumín, Studentská 781
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Bohumín
b) nový název: K3 Bohumín, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 781, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín
identifikační číslo: 00847712
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provozování kulturního a kulturněvzdělávacího zařízení, knihovnická činnost
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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: pronájem nebytových prostor
bez poskytování jiných než základních služeb, maloobchod se smíšeným zbožím, reklamní činnost a marketing,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
v rozsahu živností volných, výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových
záznamů, vázání a konečné zpracování knih a dalších
tiskovin, grafické a kresličské práce, výroba školních
a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru, zprostředkování obchodu a služeb, agenturní činnost v oblasti
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kultury a umění, činnost informačních a zpravodajských
kanceláří, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2007 na dobu neurčitou
MĚSTO ČESKÁ LÍPA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
název: Základní škola praktická a Praktická škola, Česká Lípa, Školní 2213, příspěvková organizace
sídlo: Školní 2213, 470 05 Česká Lípa
identifikační číslo: 63778505
MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2007
název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Františkovy Lázně
sídlo: Dlouhá 194/4, 351 01 Františkovy Lázně
identifikační číslo: 70872457
MĚSTO FULNEK
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2007
- Mateřská škola Fulnek, U sýpky 289
- Základní škola T.G.Masaryka, Fulnek, Masarykova 426
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Fulnek
b) nový název: Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 426, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 70984387
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání a výchovy žáků dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a poskytování předškolní výchovy dětí, součástí organizace je
školní družina, školní klub, školní jídelna, závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek se neuvádí, movitý majetek v hodnotě 12 239 588,96 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:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj,
udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou,
odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze
krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- provádět pravidelnou roční inventarizaci,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit
obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: realitní činnost, výuka jazyků,
výroba porcelánových, keramických výrobků a prodej,
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, reklamní činnost a marketing, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě,
zajištění závodního stravování dalších osob a to za úplatu, hostinská činnost, krátkodobý pronájem tělocvičny,
školní jídelny, případně dalších prostor, případný zisk
z doplňkové činnosti smí být využit jev ve prospěch činnosti hlavní
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9.
2007 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2007
název: Mateřská škola Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: U sýpky 289, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 70984425
MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká
26, příspěvková organizace
sídlo: Liberecká 26, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72742879
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
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2. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května
76, příspěvková organizace
sídlo: 5. května 76, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 43257399
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání
odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
sídlo: Na Šumavě 43, 466 02 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 43257721
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
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stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská
72, příspěvková organizace
sídlo: Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72742950
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno,
Mozartova 24, příspěvková organizace
sídlo: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72743034
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72743115
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín,
Rychnovská 216, příspěvková organizace
sídlo: Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72743191
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
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- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno,
Arbesova 30, příspěvková organizace
sídlo: Arbesova 30, 466 04 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72743271
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice,
Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72743352
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zříze-
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na se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, poskytování
stravování dalším osobám, výuka jazyků, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 3. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5,
příspěvková organizace
sídlo: Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72743778
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: služby
v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob,
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích
akcí včetně lektorské činnosti, pronájem movitých věcí,
podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou,
Palackého 37, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72743433
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena se mění a doplňuje takto:
- pojistit veškerý majetek podle pokynů a se souhlasem
zřizovatele,
- oprávnění použití prostředků z podnájmu v souladu
s hlavní a doplňkovou činností,
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
MĚSTO KLADNO
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 20. 2. 2007
a) úplný název zřizovatele: statutární město Kladno
b) název: Městská knihovna Kladno
sídlo: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
identifikační číslo: 70996521
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické, informační
a další služby dle zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní
zákon)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek
v hodnotě - nebytové prostory v objektu Vrchlického
2338, Kladno-Kročehlavy, nebytové prostory v objektu
Žižkova 88, Kladno-Švermov
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- využívat majetek hospodárně a efektivně,
- s majetkem hospodařit bezúplatně,
- majetek (kromě knihovního fondu) může knihovna
prodat, směnit, poskytnout jako výpůjčku a darovat
pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými
břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
- vést o majetku evidenci v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhláškou č.
505/2002 Sb., a ČÚS pro příspěvkové organizace,
- knihovna je povinna se o majetek řádně starat a udržovat jej v technicky dobrém a provozuschopném stavu,
- zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek,
- provádět pravidelnou roční inventarizaci,
- odpis majetku jen s písemným souhlasem zřizovatele
dle schváleného odpisového plánu,
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- pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
- nakládat s knihovním fondem v souladu se zákonem č.
257/2001 Sb., (knihovní zákon),
- organizace je povinna chránit majetek před poškozením,
zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
- knihovna je oprávněna nabývat majetek a věci pouze do
vlastnictví zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: ………….
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
MĚSTO LANŠKROUN
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7.
2007
název: Městský bytový podnik v Lanškrouně
sídlo: Dobrovského 43/III, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 195961
MĚSTO LIBEREC
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7.
2007
- Základní škola Liberec, nám. Míru 212/2
- Základní škola, Liberec, Sokolovská 328
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Liberec
b) nový název: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,
příspěvková organizace
sídlo: Sokolovská 328, 460 14 Liberec
identifikační číslo: 68974639
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování vzdělání a výchovy žáků
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý v hodnotě
70 843 370,- Kč, movitý v hodnotě 1 984 591,- 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2007 na dobu neurčitou
MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 4.
2007
název: Nemocnice Městec Králové
sídlo: 289 03 Městec Králové
identifikační číslo: 00874396
MĚSTO PARDUBICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9.
2007
název: Pardubická škola v přírodě, příspěvková
organizace
sídlo: Kořenov-Příchovice 193, 468 48 Příchovice,
identifikační číslo: 43257674
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Oznámení

MĚSTO PRAHA - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6.
2007
název: Hobulet, příspěvková organizace
sídlo: Fr. Křížka 11, 170 00 Praha 7
identifikační číslo: 70828504
MĚSTO PRAHA - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha - městská část
Praha 8
b) původní název: Základní škola, Praha 8, Zenklova 52
nový název: Základní škola Bohumila Hrabala, Praha
8, Zenklova 52
sídlo: Zenklova 52, 180 00 Praha 8 - Libeň
identifikační číslo: 63113961
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: beze změny
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 se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha - městská část
Praha 8
b) název: Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
(OÚSS)
sídlo: Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8 - Libeň
identifikační číslo: 70871213
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění se takto: poskytování sociálních
služeb prostřednictvím pečovatelské služby, odlehčovacích služeb, denního stacionáře, sociálního poradenství,
činnost klubů seniorů, gerontopsychologické poradny,
poskytování podnájmu v azylových a sociálních bytech
osamělým matkám s dětmi a rodinám v nepříznivé sociální situaci, řízení a organizace poskytování domácí ošetřovatelské péče, řízení a organizace výchovné a zdravotní
péče v dětských jeslích
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: beze změny
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
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h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
MĚSTO PRACHATICE
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7.
2007
a) úplný název zřizovatele: Město Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
sídlo: Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
identifikační číslo: 70932158
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování základního
vzdělání dle zák. č. 561/2004 Sb., o soustavě základních
škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský
zákon), v platném znění, součástí ZŠ je školní klub, školní družina a stanice zájmových činností, odloučené pracoviště Prachatice, Rumpálova 402, kde se poskytuje
činnost stanice zájmových činností, odloučené pracoviště
Prachatice, Nádražní 364 - činnost školní družiny
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: beze změny
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 se mění a doplňuje takto: hostinská činnost, pronájem a zápůjčka nebytových prostor
školy, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, pořádání odborných kursů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, ubytovací služby, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 7.
12. 2001 na dobu neurčitou
MĚSTO PROSTĚJOV
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 12. 6.
2007
a) úplný název zřizovatele: město Prostějov
b) původní název: Základní škola a mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a mateřská škola Jana
Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
sídlo: Sídliště svobody 24/79, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 47922770
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: základní škola a mateřská
škola, zařízení školního stravování, školní družina
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 se mění takto: movitý
majetek v hodnotě 14 812 650,44 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: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
6. 2007 na dobu neurčitou
MĚSTO PŘEROV
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8.
2007
- Mateřská škola Přerov-Čekyně, Přerov VII - Čekyně,
Jabloňová 4
- Základní škola a Mateřská škola Přerov-Předmostí,
Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 11
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Přerov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Přerov-Předmostí, Přerov, Pod skalkou 11
sídlo: Pod skalkou 11, 751 24 Přerov II - Předmostí
identifikační číslo: 47858281
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní
jídelna-výdejna, školní družina, zajišťování závodního
stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek
v hodnotě - ZŠ v objektu čp. 50 na parcele p.č.st. 728,
v objektu na parc. p.č.st. 725 a v objektu na parc. p.č.st.
726 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod
skalkou 11) a v objektu č.p. 425 na parc. p.č.st. 758 v k.ú.
Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Hranická 14),
MŠ v objektu čp. 13 na parcele p.č.st. 724, v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 13)
a v objektu čp. 199 na parc. p.č. 72 v k.ú. Čekyně
(Přerov, Přerov VII - Čekyně, Jabloňová 4), školní družina v objektu čp. 50 na parcele p.č.st. 726, v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 11),
školní jídelna-výdejna v objektu čp. 50 na parcele p.č.st.
728, v objektu na parc. p.č.st. 725 a v objektu na parc.
p.č.st. 726 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod skalkou 11) a v objektu čp. 13 na parcele p.č.st.
724, v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod
skalkou 13) a v objektu čp. 199 na parc. p.č. 72 v k.ú.
Čekyně (Přerov, Přerov VII - Čekyně, Jabloňová 4), dům
dětí a mládeže v objektu čp. 50 na parcele p.č.st. 728,
v objektu na parc. p.č.st. 725 a v objektu na parc. p.č.st.
726 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod
skalkou 11) a v objektu čp. 13 na parc. p.č.st. 724 v k.ú.
Předmostí (Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod skalkou
13) a v objektu čp. 199 na parc. p.č. 72 v k.ú. Čekyně
(Přerov, Přerov VII - Čekyně, Jabloňová 4)
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na
přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8.
2007 na dobu neurčitou

stránka 25

MĚSTO SEČ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 8. 2007
a) původní název zřizovatele: obec Seč
nový název zřizovatele: město Seč
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Základní škola, Seč
sídlo: Čs. pionýrů 298, 538 07 Seč
identifikační číslo: 70992606
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní
jídelna
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: beze změny
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.
2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 8. 2007
a) původní název zřizovatele: obec Seč
nový úplný název zřizovatele: město Seč
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Mateřská škola, Seč
sídlo: Na Hrázi 300, 538 07 Seč
identifikační číslo: 70992592
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna
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: beze změny
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.
2003 na dobu neurčitou
MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9.
2007
- Mateřská škola, Svoboda nad Úpou
- Školní jídelna, Svoboda nad Úpou
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Svoboda nad Úpou
b) název: Základní a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou
sídlo: Kostelní 169, 542 24 Svoboda nad Úpou
identifikační číslo: 75016958
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Oznámení

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní
jídelna-výdejna, školní družina, zajišťování závodního
stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel(ka)
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek
v hodnotě 29 223 194,05 Kč, movitý majetek v hodnotě
1 305 937,30 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: původní vymezení sloučených organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: hostinská činnost, ubytovací
služby, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9.
2007 na dobu neurčitou
MĚSTO ŠPINDLERŮV MLÝN
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1.
10. 2007
- Mateřská škola Špindlerův Mlýn
- Základní škola Špindlerův Mlýn
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Špindlerův Mlýn
b) název: Základní škola a mateřská škola Špindlerův
Mlýn
sídlo: Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn
identifikační číslo: 75111586
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního a základního
vzdělání dle školského zákona, součástí organizace je
školní jídelna, školní družina a zajišťování závodního
stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: příspěvkové organizace se
nepředává se žádný majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj,
udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
- pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
nabývat majetek nákupem na splátky včetně leasingu,
- uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru, přijímat ručitelské závazky,
- poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních
a sociálních potřeb

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů
a nebytových prostor, hostinská činnost, správa a údržba
nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1.
10. 2007 na dobu neurčitou
MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
oznamuje
1. změnu zřizovatele příspěvkové organizace dnem 12. 7.
2007
původní zřizovatel: obec Trhový Štěpánov
nový zřizovatel: město Trhový Štěpánov
název: Základní škola Trhový Štěpánov, okres Benešov
sídlo: 257 63 Trhový Štěpánov 256
identifikační číslo: 70998540
2. změnu zřizovatele příspěvkové organizace dnem 12. 7.
2007
původní zřizovatel: obec Trhový Štěpánov
nový zřizovatel: město Trhový Štěpánov
název: Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov
sídlo: 257 63 Trhový Štěpánov 3
identifikační číslo: 70998558
3. změnu zřizovatele příspěvkové organizace dnem 12. 7.
2007
původní zřizovatel: obec Trhový Štěpánov
nový zřizovatel: město Trhový Štěpánov
název: Školní jídelna Trhový Štěpánov, okres Benešov
sídlo: 257 63 Trhový Štěpánov 256
identifikační číslo: 70998566
MĚSTO TRUTNOV
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12.
2007
název: Městský bytový podnik Trutnov
sídlo: Polská 92, 541 01 Trutnov
identifikační číslo: 43462936
MĚSTO VARNSDORF
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Varnsdorf
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše
469, příspěvková organizace
sídlo: náměstí E. Beneše 469, 407 47 Varnsdorf
identifikační číslo: 70698171
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování základního
vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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.
2003 na dobu neurčitou
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2006
původní název: Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700,
příspěvková organizace
nový název: Interaktivní základní škola Varnsdorf,
Karlova 1700, příspěvková organizace
sídlo: Karlova 1700, 407 47 Varnsdorf
identifikační číslo: 70698147
3. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 20. 1.
2006
původní název: Jídelna základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, příspěvková organizace
nový název: Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše
2926, příspěvková organizace
původní sídlo: náměstí E. Beneše 2926, 407 47 Varnsdorf
nové sídlo: Nám. E. Beneše 2926, 407 47 Varnsdorf
identifikační číslo: 70698139
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 20. 1. 2006
původní název: Jídelna základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvková organizace
nový název: Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821,
příspěvková organizace
sídlo: Edisonova 2821, 407 47 Varnsdorf
identifikační číslo: 70698121
MĚSTO ŽDÁNICE
oznamuje změnu u organizace dnem 1. 1. 2007
název: Dům dětí a mládeže, Ždánice, okres Hodonín
sídlo: Sokolská 525, 696 32 Ždánice
původní identifikační číslo: 75092191
nové identifikační číslo: 27716422
OBEC HUSLENKY
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6.
2007
název: Ozdravovna Kychová, Huslenky 462
sídlo: 756 02 Huslenky 462
identifikační číslo: 68898347
OBEC MILIČÍN
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7.
2006
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a) úplný název zřizovatele: Obec Miličín
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Miličín
sídlo: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
identifikační číslo: 71006648
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování základního vzdělání i žákům s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem dle zákona č. 561/2004
Sb., (školský zákon), takové děti budou vzdělávány podle
vzdělávacího oboru „Pomocná škola“ s přihlédnutím
k jejich individuálním možnostem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace se mění takto: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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.
2003 na dobu neurčitou

OBEC SUCHOV
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 29. 4.
2007
a) úplný název zřizovatele: obec Suchov
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Lesy Suchov, příspěvková organizace
sídlo: 696 71 Suchov 63
identifikační číslo: 75107481
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hospodaření v lesích
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: vedoucí jmenovaný zřizovatelem
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 155 277 742,- Kčf) vymezení majetkových práv, jež
organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku
získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní
účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj,
vést evidenci a účetnictví,
- při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit
obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: poskytování technických služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29.
4. 2007 na dobu neurčitou
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