Ročník 2007

ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK
ČESKÉ REPUBLIKY
Částka 3

Rozeslána dne 30. listopadu 2007

OBSAH:
Oznámení

Cena 22,- Kč

stránka 30

Oznámení

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Český Těšín
b) název: Správa účelových zařízení, příspěvková organizace
sídlo: Tovární 312/23, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 75107040
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování služeb občanům v oblasti
volnočasových aktivit, zajištění provozu tělovýchovných,
rekreačních a dalších účelových zařízení města
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 118 467 456 Kč, movitý majetek v hodnotě
4 259 481 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,
- povinnost provádět opravy a údržbu a pojistit svěřený
majetek,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu nebo používat k účasti na podnikání třetích osob
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: reklamní činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 6.
2007 na dobu neurčitou
MĚSTO DOMAŽLICE
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
- Dům penzion byty s pečovatelskou službou, Domažlice,
Baldovská 638
- REHA - centrum pro zdravotně postižené, Domažlice,
Kozinova 236
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Domažlice
b) název: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
sídlo: Baldovská 638, 344 01 Domažlice
identifikační číslo: 48344958
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb ve formě
pobytové, ambulantní a terénní a poskytování základních
činností dle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách dle prováděcího právního předpisu, zajišťování
zdravotní péče dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, provozování stacionáře pro seniory a zdravotně
postižené osoby dle stanoveného provozního řádu pro
tuto sociální službu, poskytování pečovatelské služby na
základě § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby dle
§ 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vy-
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tváření podmínek pro rozvoj kulturního, společenského
života a zájmové činnosti obyvatel domova pro seniory,
spolupráce s ostatními zdravotními, sociálními, rehabilitačními, charitativními a humanitárními organizacemi ve
městě, zajišťování dalších úkolů stanovených zřizovatelem, pokud nejsou v rozporu s hlavní činností organizace,
sociálně rehabilitační služby pro zdravotně postižené a
seniory, sociální poradenství a školící činnost pro zdravotně postižené občany včetně dětí a seniorů, poskytování zázemí pro zájmovou a klubovou činnost zdravotně
postižených, vzájemná spolupráce s jednotlivými svazy,
sdruženími, společnostmi a asociacemi zdravotně postižených občanů včetně dětí, provozování půjčovny kompenzačních pomůcek
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 60 627 656,- Kč, movitý majetek v hodnotě
5 329 840,- 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:
- majetek převedený do správy k vlastnímu hospodářskému využití, majetek pořízený z příspěvku od zřizovatele, majetek pořízený z prostředků finančních fondů (získaných od zřizovatele) příspěvkové organizace zůstává ve vlastnictví města (majetek zřizovatele),
- majetek musí být používán v souladu se směrnicemi pro
hospodaření s majetkem,
- kompetence ředitele příspěvkové organizace k majetku
zřizovatele,
- majetek nesmí být bez souhlasu vlastníka prodán nebo
vyřazen, pokud pořizovací cena majetku přesáhne 10
tis. Kč, koupen, pokud je pořizován z finančního fondu
příspěvkové organizace, pronajímán ani půjčován, nesmí jím být ručeno,
- majetek používá příspěvková organizace bezúplatně,
- o majetku zřizovatele a o majetku vlastním vede příspěvková organizace evidenci dle zákona o účetnictví,
- majetek zřizovatele a majetek vlastní příspěvková organizace účetně odepisuje dle zřizovatelem schváleného
odpisového plánu,
- odpisy si příspěvková organizace ponechává a vytváří z
nich dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, investiční fond,
- majetek zřizovatele a majetek vlastní příspěvková organizace inventarizuje dle zákona o účetnictví,
- příspěvková organizace je povinna o majetek řádně
pečovat, majetek opravovat a udržovat,
- příspěvková organizace vede v účetnictví analytickou
evidenci majetku odděleně za majetek zřizovatele
a majetek vlastní,
- příspěvková organizace vede v účetnictví analytickou
evidenci prostředků finančních fondů získaných od zřizovatele,
- příjmy z prodeje majetku zřizovatele jsou příjmem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: zajišťování stravování ostatním
strávníkům, provoz zařízení regenerace a rekondice, pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2007 na dobu neurčitou
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2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Domažlice
b) název: DTS Domažlice, příspěvková organizace
sídlo: Chrastavická 170, 344 01 Domažlice
identifikační číslo: 73733123
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování oprav a údržby komunikací,
mostů, chodníků, cyklostezek, veřejného prostranství,
dopravního značení, světelné signalizace, parkovacích
automatů, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, mobilních
WC, městského mobiliáře a hřbitova a sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
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: movitý majetek
v hodnotě 6 017 041 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:
- majetek převedený do správy k vlastnímu hospodářskému využití, majetek pořízený z příspěvku od zřizovatele,
- majetek pořízený z prostředků finančních fondů (získaných od zřizovatele) příspěvkové organizace zůstává ve vlastnictví města (majetek zřizovatele),
- majetek musí být používán v souladu se směrnicemi pro
hospodaření s majetkem,
- kompetence ředitele příspěvkové organizace k majetku
zřizovatele,
- majetek nesmí být bez souhlasu vlastníka prodán nebo
vyřazen, pokud pořizovací cena majetku přesáhne 100.
000,- Kč, koupen, pokud je pořizován z finančního
fondu příspěvkové organizace, půjčován, darován,
nesmí jím být ručeno,
- majetek používá příspěvková organizace bezúplatně,
- příspěvková organizace je povinna o majetek řádně
pečovat, majetek opravovat a udržovat,
- příjmy z prodeje majetku zřizovatele jsou příjmem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: stejné činnosti jako v hlavní
činnosti, avšak vykonávané pro třetí osoby (právnické
a fyzické osoby) na základě příslušných živnostenských
oprávnění dle platných právních předpisů, další činnosti
vykonávané na základě příslušných živnostenských
oprávnění dle platných právních předpisů, silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, nákup a prodej zboží, přípravné práce pro stavby pronájem a půjčování věcí
movitých
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 5.
2007 na dobu neurčitou
MĚSTO JIHLAVA
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9.
2007
- Základní škola Jihlava, Jarní 22
- Základní škola Jihlava, E. Rošického 2
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jihlava
b) nový název: Základní škola Jihlava, E. Rošického 2
sídlo: E. Rošického 2/2591, 586 01 Jihlava
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identifikační číslo: 00400866
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: 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 jídelna,
školní družina a školní klub, zajišťování závodního stravování zaměstnanců
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 nájmu,
movitý majetek v hodnotě 10 489 233,17 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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků na příspěvkovou organizaci ZŠ Jihlava, E.
Rošického 2, jako přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: hostinská činnost, podnájem
nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
zřizování zájmových kroužků pro veřejnost, specializovaný maloobchod a prodej, pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí, kopírovací práce,
podnájem prostor budovy školy k reklamním účelům,
podnájem školního hřiště, sběr druhotných surovin a léčivých rostlin, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
1992 na dobu neurčitou
MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže Jižní Město, Praha 4,
Šalounova 2024
sídlo: Šalounova 2024, 140 00 Praha 4
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 se mění takto: nemovitý
majetek v hodnotě 13 043 812,60 Kč, movitý majetek
v hodnotě 2 874 684,20 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 27.
3. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
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původní název: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby
centrum, Bartákova 37
nový název: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 37
sídlo: Bartákova 37, 140 00 Praha 4
identifikační číslo: 45241651
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 se mění takto: nemovitý
majetek v hodnotě 72 135 950,75 Kč, movitý majetek
v hodnotě 15 520 833,47 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 27.
3. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední
odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
sídlo: Radlická 115, 158 00 Praha 5
identifikační číslo: 61386901
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 takto: pronájem nebytových prostor, ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
původní název: Základní škola praktická, Praha 5, Nám.
Osvoboditelů 1368
nový název: Základní škola praktická, Praha 5, nám.
Osvoboditelů 1368
sídlo: nám. Osvoboditelů 1368, 153 00 Praha 5 - Radotín
identifikační číslo: 70840237
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Pedagogicko-psychologická poradna
Praha 2, Praha 1, Železná 18
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna pro
Prahu 1, 2 a 4
původní sídlo: Železná 18, 110 00 Praha 1
nové sídlo: Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10
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identifikační číslo: 68407441
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: organizace poskytuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá
při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů, a
při přípravě na budoucí povolání
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: nemovitý
majetek v hodnotě 52 239 410,90 Kč, movitý majetek
v hodnotě 3 138 277,20 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 se mění a doplňuje takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Základní škola pro zrakově postižené, Praha
2, nám. Míru 19
sídlo: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 48133035
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 se mění se takto: nemovitý
majetek v hodnotě 75 364 721,15 Kč, movitý majetek
v hodnotě 22 167 288,74 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 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Střední škola elektrotechniky a strojírenství
sídlo: Jesenická 1, 106 00 Praha 10
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování vzdělávání ve
vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích
k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, součástí organizace je
středisko praktického vyučování, domov mládeže a dvě
školní jídelny-výdejny, zabezpečování školního stravování a závodního stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
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jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití se mění se takto: nemovitý
majetek v hodnotě 140 201, 944,- Kč, movitý majetek
v hodnotě 50 548 759,66 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 se mění a doplňuje takto: pronájem nebytových prostor, zámečnictví, nástrojařství, kovoobráběčství, ubytovací služby, pořádání odborných kursů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti, služby
v oblasti administrativní správy, hostinská činnost, provoz bufetu školy, občerstvení pro žáky a zaměstnance
školy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
8. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
původní název: Střední odborná škola waldorfská, Praha
4, Křejpského 1501
nový název: Střední škola - Waldorfské lyceum
zkrácený název: SŠ - Waldorfské lyceum
sídlo: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
identifikační číslo: 71219293
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Centrum sociálních služeb
nový název: Centrum sociálních služeb Praha
sídlo: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
identifikační číslo: 70878277
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 se mění takto: movitý majetek v hodnotě - plovoucí zařízení (loď) v pořizovací hodnotě 23 379 930,- 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 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
10. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Dětský domov Charlotty Masarykové
sídlo: U Včely 176, 156 00 Praha 5-Zbraslav
identifikační číslo: 00874957
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
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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 29.
5. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10
původní sídlo: Jabloňová 30, 106 00 Praha 10
nové sídlo: Jabloňová 3141/30a, 106 00 Praha 10
identifikační číslo: 60461926
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: organizace poskytuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá
při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů,
a při přípravě na budoucí povolání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace se mění a doplňuje takto: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití se mění a doplňuje takto:
nemovitý majetek v hodnotě 3 437 450,- Kč, movitý
majetek v hodnotě 1 052 466,49 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 se mění a doplňuje takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Domov důchodců Pyšely
nový název: Domov pro seniory Pyšely
sídlo: 251 67 Pyšely 1
identifikační číslo: 70871256
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových
služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
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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: hospodářská činnost v souvislosti s poskytováním sociálních
služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Domov důchodců Heřmanův Městec
nový název: Domov pro seniory Heřmanův Městec
sídlo: Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec
identifikační číslo: 70876258
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových
služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby, poskytování pobytových služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
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: hospodářská činnost při poskytování sociálních služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Domov důchodců Dobřichovice
nový název: Domov pro seniory Dobřichovice
sídlo: Krajníkova 365, 252 29 Dobřichovice
identifikační číslo: 70875880
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových
služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
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
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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: hospodářská činnost v souvislosti s poskytováním sociálních
služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Domov důchodců Bořanovice
nový název: Domov pro seniory Hortenzie
sídlo: Bořanovice 65, 250 65 Líbeznice
identifikační číslo: 70876886
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování stravování klientům
a závodního stravování zaměstnancům
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: pronájem
nebytových prostor, pronájem ubytovny zaměstnancům,
pohostinská činnost, hospodářská činnost při poskytování
sociálních služeb, prodej výrobků z keramiky, textilií
a dřeva
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Kytlice
nový název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice
sídlo: 407 45 Kytlice
identifikační číslo: 70872708
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových
služeb osobám se zdravotním postižením, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby, poskytování stravování klientům, důchodcům
v obci a závodního stravování zaměstnancům
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 3

Oznámení

stránka 35

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 12.
12. 2000 na dobu neurčitou

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: koupě
a prodej zboží, hostinská činnost, poskytování ubytování
zaměstnancům a návštěvám domova
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou

17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007

19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007

a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Leontýn
nový název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
sídlo: Roztoky, 270 23 Křivoklát
identifikační číslo: 70874387
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
poskytování stravování klientům a závodního stravování
zaměstnancům
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, hospodářská činnost v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou

a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Zvíkovec
nový název: Domov Zvíkovecká kytička
sídlo: Zvíkovec 99, 338 08 Zbiroh
identifikační číslo: 70887195
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových
služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby, poskytování stravování klientům a závodního
stravování zaměstnancům
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: hospodářská činnost poskytovaná v souvislosti s provozováním
sociálních služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007

18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Terezín
nový název: Domov se zvláštním režimem Terezín
sídlo: Náměstí Čs. armády 84, 411 55 Terezín
identifikační číslo: 70875308
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby, poskytování stravování klientům a závodního
stravování zaměstnancům
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

a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Lochovice
nový název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
sídlo: Lochovice 222, 267 51 Zdice
identifikační číslo: 70879567
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb, poskytování
pobytových služeb osobám se zdravotním postižením,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení v týdenním stacionáři, poskytování sociální rehabilitace, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: hospodářská činnost při organizování a provozování služeb pro
sociální začleňování osob se zdravotním postižením a pro
podporu hlavní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou

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 12.
12. 2000 na dobu neurčitou

21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007

23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007

a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Svojšice
nový název: Domov Svojšice
sídlo: 281 07 Svojšice 1
identifikační číslo: 70876720
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových
služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou demencí a ostatními typy demencí kromě Alzheimerovy choroby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby, poskytování chráněného bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, poskytování stravování
klientům a závodního stravování zaměstnancům
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: pronájem
nebytových prostor, hostinská činnost, hospodářská činnost při poskytování sociálních služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou

a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Horní Maxov
nový název: Domov Maxov
sídlo: Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou
identifikační číslo: 70872651
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb, poskytování
pobytových služeb mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, provozování sociálně terapeutických dílen,
poskytování stravování uživatelům služeb a závodního
stravování zaměstnancům
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: pronájem ubytovacích prostor pro zaměstnance
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou

22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Rudné u Nejdku
nový název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
sídlo: 362 24 Rudné u Nejdku 8
identifikační číslo: 70890285
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
poskytování stravování klientům a závodního stravování
zaměstnancům
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

24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Krásná Lípa
nový název: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
sídlo: Čelakovského 13, 407 46 Krásná Lípa
identifikační číslo: 70872741
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových sociálních služeb, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění, poskytování sociální rehabilitace, tj. činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem
jejich specifických schopností a dovednosti, poskytování
stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
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
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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: hospodářská činnost při organizování a provozování služeb pro sociální začlenění osob s postižením a pro podporu hlavní
činnosti, pěstování okrasných dřevin, jejich prodej, pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) původní název: Ústav sociální péče Horní Poustevna
nový název: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
sídlo: Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna
identifikační číslo: 70872686
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb, poskytování
pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, zejména duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby v týdenních stacionářích, poskytování chráněného
bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména duševního onemocnění, provozování sociálně terapeutických dílen, podpora
samostatného bydlení, poskytování stravování klientům a
závodního stravování zaměstnancům
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: ubytovací služby, prodej výrobků sociálně terapeutických dílen, pronájem služebních bytů na dobu určitou jednoho
roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Ústav sociální péče Ratměřice
nový název: Integrované centrum sociálních služeb
Odlochovice
sídlo: Odlochovice 1, 257 03 Jankov
identifikační číslo: 70875324
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování pobytových a ambulantních služeb sociální péče, sociálního
poradenství a sociální prevence dospělým osobám a mládeži s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým, jejichž situace vyžaduje po-
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moc jiné fyzické osoby při zabezpečování jejich životních a osobních potřeb, poskytování pobytových služeb
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v týdenním stacionáři, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
v denním stacionáři, poskytování chráněného bydlení
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména duševního onemocnění, podpora samostatného bydlení, provozování sociálně terapeutických dílen, poskytování sociální rehabilitace, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
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: pronájem nebytových prostor a pozemků, pronájem služebních
bytů na dobu určitou jednoho roku, ubytovací služby,
hostinská činnost, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů,
bytového textilu a osobního zboží, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, specializovaný
maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, hospodářská činnost při organizování a provozování služeb pro
sociální začlenění osob s postižením a pro podporu hlavní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Švandovo divadlo na Smíchově
sídlo: beze změny
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 se mění a doplňuje takto: výroba
textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků), nákup a prodej zboží související s divadelní tématikou a živým uměním
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19.
12. 2000 na dobu neurčitou
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28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Muzeum hlavního města Prahy
sídlo: beze změny
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování standardizovaných veřejných služeb podle zákona č.
122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb.
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 a doplňuje takto:
nemovitý majetek v hodnotě - budova ředitelství muzea
KP, Kožná 1/475, na parc. č. 526, pozemek - parc. č.
526, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Staré Město, LV
137, hlavní budova muzea KP, Na Poříčí 52/1554, Praha
8, na parc. č. 228, Výtoň (bývalá podskalská celnice
včetně původní vestavby), Rašínovo nábřeží 30/412, Praha 2, na parc. č. 1387, pozemky - parc. č. 228, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1387, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1388/2, ost. plocha, manipul. plocha, parc. č. 2337/3,
ost. plocha, zeleň, parc. č. 2337/12 a parc. č. 2337/13,
ost. plocha, jiná plocha, parc. č. 2337/14, ost. plocha, ost.
komunikace, parc. č. 2337/16 a parc. č. 2337/17, ost.
plocha, zeleň, vše v k. ú. Nové Město, LV 1143, stavba informační tabule s osvětlením, č. parc. 1388/2, příjezdové komunikace k hlavní budově č. parc. 2337/3 a č. parc.
2337/14, sloupková zábrana u hlavní budovy, č. parc.
2337/16, k. ú. Nové město, budova - vila Miller, Nad
hradním vodojemem 14/642, Praha 6, na parc. č. 865,
pozemky - parc. č. 865, zast. plocha a nádvoří, parc. č.
866, zahrada, vše v k. ú. Střešovice, LV 1396, stavba litinové hodiny u Millerovy vily, č. parc. 866, k. ú. Střešovice, budova - areál (depozitáře) Stodůlky, Pod Viaduktem 52, Praha 13, budova A bez čp/če, č. parc. 744/5,
budova B bez čp/če, č. parc. 744/4, budova C bez čp/če,
č. parc. 744/6, budova D bez čp/če, č. parc. 744/7, dočasné stavby bez čp/če, č. parc. 744/2, pozemky - parc. č.
744/1, ost. plocha, parc. č. 744/2, parc. č. 744/4, parc. č.
744/5, parc. č. 744/6, parc. č. 744/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 744/8, ost. plocha, vše v k. ú. Stodůlky, LV
1716, stavba - dvůr areálu Stodůlky č. parc. 744/1, přípojky inženýrských sítí - depozitář Stodůlky, č. parc.
744/1, přípojka inženýrských sítí - plyn, č. parc. 744/2,
opěrná pilotová stěna (stavba), č. parc. 744/2, vodovodní
přípojka objektu E, č. parc. 744/2, k. ú. Stodůlky, budova
- rodinný dům (administrativní budova), čp. 74, na parc.
č. 1046, jiná stavba-mlýn, bez čp/če, na parc. č. 1045,
pozemky - parc. č. 1042, lesní pozemek, parc. č. 1045 a
parc. č. 1046, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1047, ost.
plocha, parc. č. 1048, zahrada, parc. č. 1049, lesní pozemek, parc. č. 1050, ost. plocha, vše v k. ú. Netvořice, LV
1100, stavba - Vojtěchov-přístřešek I, Vojtěchov-přístřešek II, Vojtěchov-štola, Vojtěchov-venkovní úpravy,
zpevněné plochy v areálu, opěrná zeď u vyústění školy
ve Vojtěchově, zábradlí u rokle, č. parc. 1045, lapidárium
ve Vojtěchově, terénní úpravy, Vojtěchov-oplocení, Vojtěchov-žumpa, Vojtěchov-kotec pro psy, č. parc. 1047/1,
Vojtěchov-studna I, Vojtěchov-studna II, Vojtěchovstudna kopaná, č. parc. 1048/1, k. ú. Netvořice
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 se mění a doplňuje takto: realitní
činnost - pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19.
12. 2000 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy
sídlo: beze změny
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování standardizovaných veřejných služeb podle zákona č.
122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb.
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: Zámek Troja, U Trojského
zámku čp. 1/4, Praha 7, se st. parc. č. 1, v k. ú. Praha 7, U
kamenného zvonu, Staroměstské náměstí čp. 605/13,
Týnská 1, Praha 1, se st. parc. č. 766, Ungelt čp. 630, se
st. parc. č. 627, Pomník Edvarda Beneše, Hradčany,
na parc. č. 742, Pomník Antonína Dvořáka, Staré Město,
na parc. č. 994/2, Pamětní deska Hana Benešová, Hradčany, na parc. č. 193, Pomník Praha svým vítězným synům, Nové Město, na parc. č. 2440, v k. ú. Staré Město
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19.
12. 2000 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Divadlo pod Palmovkou
sídlo: beze změny
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 se mění a doplňuje takto:
nemovitý majetek v hodnotě - budova divadla, Zenklova
566/34, Praha 8, na parc. č. 2885, Dům, Na hrázi 321/7,
Praha 8, na parc. č. 2889, pozemek - parc. č. 2879, zahrada, parc. č. 2885 a parc. č. 2889, zast. plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Libeň, LV 1923, budova - rekreační objekt č.
78, obec Čím, okres Příbram, na st. parc. 183 (pozemek
jiného vlastníka LV: 4), v k. ú. Čím, LV 308
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 19.
12. 2000 na dobu neurčitou
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31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Pražská informační služba
sídlo: beze změny
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 se mění a doplňuje takto:
nemovitý majetek v hodnotě - budova - Staroměstská
mostecká věž, Křížovnické nám., Praha 1, na parc. č.
148, Prašná brána, Nám. Republiky, Praha 1, na parc. č.
587, pozemek - parc. č. 148 a parc. č. 587, zast. plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Staré Město, LV 122, budova - Malostranská mostecká věž, Mostecká 57, Praha 1, na parc.
č. 178, věž-chrám sv. Mikuláše, Malostranské nám.
556/29, Praha 1, na parc. č. 7, bludiště Petřín, Petřínské
sady, na parc. č. 924, rozhledna Petřín, na parc. č. 930,
pozemky - parc. č. 7, parc. č. 178, parc. č. 924 a parc. č.
930, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Malá Strana, LV
468, budova - Novomlýnská vodárenská věž, Nové
mlýny, Praha 1, na parc. č. 333, pozemek - parc. č. 333,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město, LV 1143,
budova - dům Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, na parc. č.
85, pozemky - parc. č. 85 a parc. č. 86, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Smíchov, LV 2838, budova - Ctěnický
zámek-Drábovna-SO 01, Bohdanečská čp. 258, na parc.
č 685, Ctěnický zámek SO 05, Bohdanečská čp. 259, na
parc. č. 690, Ctěnický zámek SO 02-zasedací centrum,
Bohdanečská, na parc. č. 686, Ctěnický zámek SO 03sýpka, Bohdanečská, na parc. č. 686, Ctěnický zámek SO
04-jízdárna, Bohdanečská, na parc. č. 686, Ctěnický zámek SO 06-kočárovna, Bohdanečská, na parc. č. 686,
Ctěnický zámek SO 07-konírna, Bohdanečská, na parc. č.
686, Ctěnický zámek SO 10-kavárna, Bohdanečská, na
parc. č. 686, pozemky - parc. č. 685, parc. č. 686, parc. č.
690, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 691, zeleň, parc. č.
693/1 a parc. č. 693/3, zahrada, vše v k. ú. Vinoř, LV
779, stavba - studna I a studna II, parc. č. 690, křížek
před Drábovnou, č. parc. 685, ohrada dřevěná-velká, č.
parc. 686, ohrada dřevěná-malá č. parc. 690, sadové
úpravy kolem velké jízdárny, č. parc. 686, sadové úpravy
kolem malé jízdárny, č. parc. 690, jízdárna venkovnívelká, č. parc. 686, jízdárna venkovní-malá, č. parc. 690,
terénní úpravy před jízdárnou, č. parc. 690, parkoviště, č.
parc. 690, zámecký park-parkové úpravy, č. parc. 691,
zámecký park-komunikace II. -předpolí, č. parc. 690,
zámecký park-ploty, zámecký park-regulace potoka,
zámecký park-altán, č. parc. 691, zámecký parkkomunikace I. -zámecký park terénní a sadové úpravy, č.
parc. 693/1, technické zázemí zámeckého parku, č. parc.
693/3, dřevostavba, č. parc. 693/3, k. ú. Vinoř
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 19.
12. 2000 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
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a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Hvězdárna a planetárium hlavního města
Prahy
sídlo: beze změny
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: provádění údržby
a oprav zařízení a přístrojů, zejména dalekohledů a aparatur projekčního planetária, nezbytných pro činnost
organizace
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: specializovaný maloobchod drobnými předměty, týkajícími se
předmětu činnosti organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19.
12. 2000 na dobu neurčitou
33. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
původní název: Střední odborné učiliště nábytkářské
a technické, Praha 5, Nový Zlíchov 1
nový název: Střední škola umělecká a řemeslná
zkrácený název: SŠ umělecká a řemeslná
sídlo: Nový Zlíchov 1/1063, 150 05 Praha 5
identifikační číslo: 14891263
34. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2007
původní název: Základní škola a Mateřská škola, Praha
10, Moskevská 29
nový název: Základní škola logopedická a Mateřská
škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29
sídlo: Moskevská 29, 101 00 Praha 10
identifikační číslo: 61385425
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 1, Josefská 7
sídlo: beze změny
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování
vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou
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: movitý majetek v hodnotě
1 872 241,89 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 se mění a doplňuje takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
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včetně lektorské činnosti, vydavatelská a nakladatelská
činnost, kopírovací práce, specializovaný maloobchod
a maloobchod se smíšeným zbožím, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4.
2001 na dobu neurčitou

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 3. 4.
2001 na dobu neurčitou

36. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007

39. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007

původní název: Základní umělecká škola, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/100 B
nový název: Základní umělecká škola Jana Hanuše,
Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B
sídlo: U Dělnického cvičiště 1/100 B, 169 00 Praha 6 Břevnov
identifikační číslo: 60444509
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název:
původní název: Vyšší odborná škola stavební a Střední
průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17
nový název: Střední průmyslová škola stavební, Praha
1, Dušní 17
zkrácený název: SPŠS, Praha 1, Dušní 17
sídlo: Dušní 17/900, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 61388726
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování
vzdělání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání
vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou, součástí organizace je i jiné účelové zařízení,
které zajišťuje odborné, studijně pracovní, knihovnické
a informační služby pro žáky, studenty, popřípadě zaměstnance a další osoby
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 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7
sídlo: Drahaňská 7, 180 00 Praha 8
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 se mění takto: nemovitý
majetek v hodnotě 9 761 070,16 Kč, movitý majetek
v hodnotě 2 310 088,16 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby

a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 8, Přemyšlenská
1102
sídlo: Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8
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 se mění takto: nemovitý
majetek v hodnotě 1 570 486,60 Kč, movitý majetek
v hodnotě 3 233 417,98 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 27.
3. 2001 na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum,
Bartákova 37
sídlo: Bartákova 37, 140 00 Praha 4
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 se mění takto: nemovitý
majetek v hodnotě 77 792 978,18 Kč, movitý majetek
v hodnotě 15 520 833,47 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 27.
3. 2001 na dobu neurčitou
41. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
- Střední průmyslová škola technologie masa, Praha 1,
Navrátilova 15
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) nový název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslo-
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vá škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
sídlo: Podskalská 10, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: bez změny
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
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: nástupnická organizace
přejímá veškerá práva a závazky
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,
- 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
42. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
- Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Dittrichova
15
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) nový název: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9,
Lovosická 42
sídlo: Lovosická 42, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: beze změny
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
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: nástupnická organizace
přejímá veškerá práva a závazky
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,
- 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
43. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
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- Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola
- Mateřská škola speciální, Praha 4, Sevřená 1707
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) nový název: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola
sídlo: 140 00 Praha 4
identifikační číslo: beze změny
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
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: nástupnická organizace
přejímá veškerá práva a závazky
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,
- 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
44. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
chování, Praha 5, Na Zlíchově 19
- Základní škola a Střední škola, Praha 10, V Olšinách 69
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) nový název: Základní škola pro žáky se specifickými
poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19
sídlo: Na Zlíchově 19, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: beze změny
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
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: nástupnická organizace
přejímá veškerá práva a závazky
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,
- 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: bez změny
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Oznámení

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
45. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
- Střední odborné učiliště energetické, Praha 9, Poděbradská 12
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) nový název: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská
1/179
sídlo: Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
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: ředitel(ka)
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nástupnická organizace
přejímá veškerá práva a závazky
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,
- 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: bez změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Základní škola speciální a Základní škola
praktická, Praha 10, Starostrašnická 45
sídlo: Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
identifikační číslo: 65401646
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování základního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, součástí školy jsou přípravný stupeň ZŠ speciální, speciálně pedagogické centrum, které poskytuje
pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně
pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, školní družina, školní klub
a školní jídelna-výdejna, zajišťování závodního stravování
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: nemovitý
majetek v hodnotě 12 799 940,50 Kč, movitý majetek
v hodnotě 3 219 464,54 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
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příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
47. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
původní název: Základní škola praktická a Praktická
škola, Praha 4, Kupeckého 576
nový název: Základní škola a Střední škola, Praha 4,
Kupeckého 576
sídlo: Kupeckého 576, 149 00 Praha 4
identifikační číslo: 48135411
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19
sídlo: Na Zlíchově 19, 152 00 Praha 5
identifikační číslo: 67774172
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: poskytování základního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, součástí školy jsou školní družina a školní jídelna-výdejna, speciálně pedagogické centrum, které poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou,
poradenskou a metodickou činnost, zajišťování závodního stravování
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 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská
11
sídlo: beze změny
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 se mění takto: nemovitý
majetek v hodnotě 27 151 459,01 Kč, movitý majetek
v hodnotě 4 637 541,65 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 27.
3. 2001 na dobu neurčitou
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Oznámení

50. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2007
původní název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
nový název: Vyšší odborná škola ekonomických studií
a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
sídlo: Podskalská 10, 128 46 Praha 2
identifikační číslo: 61385930
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
sídlo: Přípotoční 1337, 100 00 Praha 10
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 se mění takto: nemovitý
majetek v hodnotě 41 804 458,50 Kč, movitý majetek
v hodnotě 17 468 028,09 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 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
sídlo: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování vzdělávání ve
vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích
k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
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: nemovitý
majetek v hodnotě 31 024 628,80 Kč, movitý majetek
v hodnotě 10 853 261,89 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 se mění takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Na
Zatlance 11, Praha 5 na dobu určitou jednoho roku, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
53. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Centrum sociálních služeb Praha
sídlo: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
identifikační číslo: 70878277
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění a doplňuje takto: řešení problematiky národnostních menšin
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: nemovitý
majetek v hodnotě 70 073 176,02 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 12.
12. 2000 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
zkrácený název: TSK HMP
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 63834197
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 se mění takto: celková účetní hodnota majetku 110 603 209,14 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 19.
12. 2000 na dobu neurčitou
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