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Oznámení

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1.
9. 2007
původní název: Institut pedagogicko-psychologického
poradenství České republiky
nový název: Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
sídlo: Novoborská 372, 190 00 Praha 9-Prosek
identifikační číslo: 49628518
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2003
název: Dům dětí a mládeže, Hustopeče
sídlo: Šafaříkova 40/1017, 693 01 Hustopeče
identifikační číslo: 60680563
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
- Středisko praktického vyučování, Hodonín, Šefánikova 3
- Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Brno-Bosonohy, Pražská 38b
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Brno-Bosonohy, Pražská 38b
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b
sídlo: Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy
identifikační číslo: 00173843
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny-výdejny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2003 na dobu neurčitou
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2005
původní název: Speciální mateřská škola, Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola, Veselí nad Moravou,
Kollárova 1235, příspěvková organizace
sídlo: Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 71181539
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
- Mateřská škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1235,
příspěvková organizace
- Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045
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v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad
Moravou, Kollárova 1045
sídlo: Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 70840385
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, školní družiny,
školní jídelny a mateřské školy
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2004
- Klasické gymnasium, Brno-Žabovřesky, Plovdivská 8
- Gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2
sídlo: Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc
identifikační číslo: 60555211
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a školní jídelny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2004
- Gymnázium, Brno, Táborská 185
- Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
sídlo: Vídeňská 47, 639 00 Brno
identifikační číslo: 00558982
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a školní jídelny-výdejny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se

částka 4

Oznámení

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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
7. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2004
- Gymnázium, Brno-Komín, Pastviny 70
- Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova
55
sídlo: Žižkova 55, 616 00 Brno
identifikační číslo: 00559008
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a školní jídelny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
8. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední průmyslová škola slévárenská, Brno, Hybešova
15
- Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná
škola technická, Brno, Sokolská 1
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední průmyslová škola strojnická
a slévárenská a Vyšší odborná škola technická, Brno,
Sokolská 1
nový název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1
sídlo: Sokolská 1, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00559415
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, vyšší odborné školy
a školní jídelny-výdejny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
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a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
9. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22
- Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Cejl 61
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště obchodní, Brno, Cejl 61
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště obchodní, Brno, Jánská 22
sídlo: Jánská 22, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00544922
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
10. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
- Integrovaná střední škola technická, Boskovice, Komenského 1
- Národohospodářská vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Boskovice, Hybešova 53
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Národohospodářská vyšší odborná škola,
Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Boskovice, Hybešova 53
nový název: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53
sídlo: Hybešova 53, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 62073516
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a vyšší odborné školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
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a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední zahradnická škola, Brno-Bohunice, Lány 34
- Střední odborné učiliště, Želešice, Sadová 338
- Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště, Rajhrad, Masarykova 198
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední zahradnická škola, Střední odborné
učiliště a Učiliště, Rajhrad, Masarykova 198
nový název: Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198
sídlo: Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
identifikační číslo: 00055468
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny, domova mládeže a školního zahradnictví
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
12. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
- Střední odborné učiliště, Břeclav, Sovadinova 6
- Střední odborné učiliště dopravní, Valtice, Bezručova
502
- Střední průmyslová škola Edvarda Beneše, Břeclav,
nábř. Komenského 1
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1
nový název: Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř.
Komenského 1
sídlo: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
identifikační číslo: 60680342
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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 4

činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
13. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2004
- Střední odborné učiliště potravinářské T. G. Masaryka,
Hodonín, Dobrovolského 6
- Střední odborné učiliště stavební, Hodonín, Jilemnického 2
- Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová
alej 21
sídlo: Lipová alej 21, 695 03 Hodonín
identifikační číslo: 00838225
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
14. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
- Střední odborné učiliště strojírenské, Veselí nad Moravou, Kollárova 1660
- Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Veselí
nad Moravou, Svatoplukova 1048
- Obchodní akademie, Veselí nad Moravou, Kollárova
1669
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Obchodní akademie a Střední odborné
učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669
nový název: Střední odborná škola ekonomická
a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou,
Kollárova 1669
sídlo: Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 00566438
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
15. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
- Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště,
Učiliště a Praktická škola, Kyjov, Za Humny 29
- Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
a Učiliště, Kyjov, Urbanova 625
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Kyjov, Havlíčkova
1223/17
nový název: Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
sídlo: Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov
identifikační číslo: 00053163
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
16. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola potravinářské technologie, Bzenec, Těmická 1296
- Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Bzenec, Vinařů 354
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Vyšší odborná škola, Střední odborná
škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Beznec, náměstí Svobody 318
nový název: Vyšší odborná škola, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí
Svobody 318
sídlo: náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
identifikační číslo: 00053155
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, vyšší odborné školy,
školní jídelny a domova mládeže
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 vlast-
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nímu 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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
17. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
- Střední odborná škola, Vyškov, Komenského 7
- Střední zdravotnická škola, Vyškov, nám. Svobody 50
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Vyškov, nám. Svobody 50
nový název: Střední škola zdravotnická a zemědělskoekonomická, Vyškov, nám. Svobody 50
sídlo: nám. Svobody 50, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 00638072
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
18. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště,
Vyškov, Brněnská 17
- Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
stavební, Vyškov, Sochorova 15
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Vyškov, Sochorova 15
sídlo: Sochorova 15, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 13692933
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a školní jídelnyvýdejny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
19. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední zemědělská škola, Odborné učiliště a Učiliště,
Znojmo, Alšova 15
- Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
sídlo: Dvořákova 19, 669 67 Znojmo
identifikační číslo: 00055301
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
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a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
21. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Speciální mateřská škola pro tělesně postižené, Brno,
Kociánka 2
- Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Speciální školy pro tělesně postižené,
Brno, Kociánka 6
nový název: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
sídlo: Kociánka 6, 612 00 Brno
identifikační číslo: 62157396
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy, základní školy,
přípravného stupně základní školy speciální a speciálně
pedagogického centra
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou

20. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Jazyková škola, Znojmo, Bezručova 19
- Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4
v novou příspěvkovou organizaci

22. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Speciální základní škola a pomocná škola při fakultní
nemocnici, Brno, Pekařská 53
- Speciální základní škola při fakultní nemocnici, Brno,
Černopolní 9
v novou příspěvkovou organizaci

a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4
nový název: Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4
sídlo: Přemyslovců 4, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 49438883
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv

a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Speciální základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
nový název: Základní škola při fakultní nemocnici,
Brno, Černopolní 9
sídlo: Černopolní 9, 613 00 Brno
identifikační číslo: 64327809
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy a 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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
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 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
23. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Speciální základní škola při Nemocnici TGM Hodonín,
Purkyňova 11
- Speciální školy Hodonín, Žižkova 7
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b)název:
původní název: Speciální školy Hodonín
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5
sídlo: náměstí B. Martinů 5, 695 03 Hodonín
identifikační číslo: 70284831
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy, základní školy,
přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
24. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Speciální mateřská škola při Okresní nemocnici, Kyjov
- Speciální základní škola při Okresní nemocnici, Kyjov
- Speciální školy, Kyjov, Za Humny 3304
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Speciální školy, Kyjov
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Kyjov,
Za Humny 3304
sídlo: Za Humny 3304, 697 01 Kyjov
identifikační číslo: 70284849
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy, základní školy,
přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny a speciálně pedagogického centra
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
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25. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2004
- Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10
- Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
sídlo: Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče
identifikační číslo: 60680369
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
26. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6
- Střední odborné učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední odborné učiliště a Učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
sídlo: Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče
identifikační číslo: 16355474
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
27. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2004
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Speciální mateřská škola Hodonín, příspěvková organizace
sídlo: Sídlištní 1, 695 04 Hodonín
identifikační číslo: 71197788
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy a školní jídelnyvýdejny
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 nebyl
předán
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,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří
za škodu odpovídají,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- 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, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
28. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2005
původní název: Speciální mateřská škola, Hodonín, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace
sídlo: Sídlištní 1, 695 04 Hodonín
identifikační číslo: 71197788
29. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2004
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Speciální školy, Slavkov u Brna, příspěvková
organizace
sídlo: Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna
identifikační číslo: 71197770
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy a školní jídelny
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 nebyl
předán
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,
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- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří
za škodu odpovídají,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- 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, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurčitou
30. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2005
původní název: Speciální školy, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
nový název: Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace
sídlo: Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna
identifikační číslo: 71197770
31. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
- Střední zdravotnická škola, Brno, Lipová 18
- Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola,
Brno, Merhautova 15
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název:
původní název: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15
nový název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
sídlo: Merhautova 15, 613 00 Brno
identifikační číslo: 00638005
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, vyšší odborné školy,
školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1.
7. 2004 na dobu neurčitou
32. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2005
- Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6
- Odborné učiliště, Učiliště a Praktické školy, Mikulov,
Svobody 6
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Střední odborné učiliště, Mikulov, Svobody 6
sídlo: Svobody 6, 692 01 Mikulov
identifikační číslo: 60680121
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2005 na dobu neurčitou
33. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
- Základní umělecká škola, Šlapanice
- Gymnázium, Šlapanice, Riegrova 17
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
sídlo: Riegrova 17, 664 51 Šlapanice
identifikační číslo: 49461249
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a základní umělecké
školy
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
34. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
- Dům dětí a mládeže, Břeclav, Lidická 4
- Dům dětí a mládeže, Břeclav, Na Valtické 727
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Břeclav, Na Valtické 727
sídlo: Na Valtické 727, 691 41 Břeclav
identifikační číslo: 60575514
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost domu dětí a mládeže
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
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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 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
35. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
- Plavecká škola Vyškov
- Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16
sídlo: Komenského náměstí 16, 682 11 Vyškov
identifikační číslo: 00559270
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a školní jídelny-výdejny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
36. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
- Plavecká škola, Ratíškovice
- Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1
sídlo: Legionářů 1, 695 11 Hodonín
identifikační číslo: 00559133
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a školní jídelny-výdejny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
37. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
- Mateřská škola při Dětském centru, Znojmo, Mládeže
10
- Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická
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škola, Znojmo, Horní Česká 15
sídlo: Horní Česká 15, 669 51 Znojmo
identifikační číslo: 67011748
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy, základní školy,
střední školy, školní jídelny, školní družiny, školního
klubu, přípravného stupně základní školy speciální a internátu
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
38. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
- Základní škola a Dětský domov, Nenkovice 222
- Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18
sídlo: Hakenova 18, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 49439723
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost dětského domova a školní jídelny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
39. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2006
název: Školní statek, Boskovice, Havlíčkova 63
sídlo: Havlíčkova 63, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 00093327
40. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2006
název: Školní statek, Vyškov-Nouzka, Brněnská 21,
sídlo: Brněnská 21, 682 01 Vyškov-Nouzka
identifikační číslo: 00093301
41. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2006
název: Školní statek, Znojmo-Přímětice
sídlo: 669 04 Znojmo-Přímětice 225
identifikační číslo: 00093319
42. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
název: Dům dětí a mládeže, Ždánice
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sídlo: Sokolská 525, 696 32 Ždánice
identifikační číslo: 49939505
43. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
- Mateřská škola a Základní škola při nemocnici, Břeclav,
U Nemocnice 1
- Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola, Břeclav, Herbenova 4
sídlo: Herbenova 4, 690 03 Břeclav
identifikační číslo: 70838771
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy, základní školy,
střední školy, přípravný stupeň základní školy speciální,
školní družiny, školního klubu a školní jídelny-výdejny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2007 na dobu neurčitou
44. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
- Domeček - středisko volného času, Brno, Kosmonautů
4
- LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno,
Lidická 50
sídlo: Lidická 50, 658 12 Brno
identifikační číslo: 00401803
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střediska volného času
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2007 na dobu neurčitou
45. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb, Brno, Hapalova 6
- Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Brno, Kotlářská 9
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Obchodní akademie, Střední odborná škola
knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
sídlo: Kotlářská 9, 611 53 Brno
identifikační číslo: 00566381
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, vyšší odborné školy
a školní jídelny-výdejny
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
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
46. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Mateřská škola při zdravotnických zařízeních, Boskovice, Otakara Kubína 179
- Základní škola, Letovice, Tyršova 23
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola, Boskovice, Štefánikova 2
sídlo: Štefánikova 2, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 62075985
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy, základní školy,
střední školy, školní jídelny, školní družiny a internátu
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
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
47. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Mateřská škola, Vyškov, Revoluční 14
- Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl.
Osvobození 55
sídlo: sídl. Osvobození 55, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 70843082
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy, základní školy,
školní jídelny a školní družiny
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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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
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
KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 10.
2007
název: Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně
sídlo: Pod Lipami 9, 351 01 Františkovy Lázně
identifikační číslo: 70846545
KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Krajská nemocnice Pardubice
sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
identifikační číslo: 00190489
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: plnění úkolů směřujících
k ukončení činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Krajské nemocnice Pardubice, jejímu zrušení
a zániku
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 1. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Nemocnice Chrudim
sídlo: Václavská 570, 537 27 Chrudim
identifikační číslo: 00084221
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: plnění úkolů směřujících
k ukončení činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Nemocnice Chrudim, jejímu zrušení a zániku
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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Nemocnice v Ústí nad Orlicí
sídlo: Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 61234991
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: plnění úkolů směřujících
k ukončení činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Nemocnice v Ústí nad Orlicí, jejímu zrušení
a zániku
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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Nemocnice ve Svitavách
sídlo: Kollárova 7, 568 25 Svitavy
identifikační číslo: 00086061
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: plnění úkolů směřujících
k ukončení činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Nemocnice ve Svitavách, jejímu zrušení a zániku
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
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Nemocnice Litomyšl
sídlo: J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl
identifikační číslo: 00193861
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: plnění úkolů směřujících
k ukončení činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Nemocnice Litomyšl, jejímu zániku a zrušení
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 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 2.
2007
a) úplný název zřizovatele: město Frýdlant nad Ostravicí
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název:
nový název: Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
sídlo: Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
identifikační číslo: 00847020
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: činnost organizace je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění
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 je dán do výpůjčky smlouvou o výpůjčce
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: provozní, finanční
a hospodářská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
1992 na dobu neurčitou
MĚSTO HAVÍŘOV
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9.
2007
- Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537
- Základní škola Havířov-Město V. Nezvala 1/801
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Havířov
b) nový název: Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537
sídlo: F. Hrubína 5/1537, 736 01 Havířov-Podlesí
identifikační číslo: 61988723
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle záko-
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na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní jídelna,
zajištění závodního stravování zaměstnanců a zajištění
provozu odloučeného pracoviště ZŠ Havířov-Město V.
Nezvala 1/804
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: majetek v celkové hodnotě
12 546 239,- 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,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: hostinská činnost, provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
1995 na dobu neurčitou
MĚSTO HLINSKO
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Mateřská škola Hlinsko, Rubešova 1250
- Mateřská škola Hlinsko, Milíčova 296
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Hlinsko
b) nový název: Mateřská škola Hlinsko, Rubešova 1250
sídlo: Rubešova 1250, 539 01 Hlinsko
identifikační číslo: 70971269
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zabezpečování předškolního vzdělávání
dětí, MŠ Hlinsko, Milíčova 296 je odloučeným pracovištěm nástupnické 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2007 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Hlinsko
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Domov seniorů Drachtinka
sídlo: Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
identifikační číslo: neuvedeno
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího před-
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mětu činnosti: poskytování komplexních, celoročních pobytových služeb sociální péče výhradně osobám s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci
mikroregionu Hlinecka, pouze v případě dlouhodobé volné kapacity lze poskytnout sociální služby rovněž osobě
s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř.
mimo toto území
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: bude dodatečně vymezen
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,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří
za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- provádět pravidelnou roční inventarizaci,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti
práce, požární ochrany a hygieny,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- 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: neuvedeny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2007 na dobu neurčitou
MĚSTO OPAVA
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: OKO, příspěvková organizace
sídlo: Ostrožná 45, 746 01 Opava
identifikační číslo: 75117398
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: systematický a průběžný rozvoj a provoz
stálé expozice o historii Statutárního města Opavy, dokumentující vývoj společnosti a její hmotné a duchovní
kultury na jeho území, vzdělávací a osvětová činnost se
zaměřením na historii a současnost města a umění, publikační činnost, organizace společenských akcí, propagace
činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 63 871 003,- Kč, movitý majetek v hodnotě
988 504,- 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,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti
práce, požární ochrany a hygieny,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří
za škodu odpovídají,
- odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
- 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,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
- při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je
organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
- pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
- 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: krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových prostor bez poskytování
jiných, než základních služeb, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2008 na dobu neurčitou
MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
identifikační číslo: 70883858
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: příprava a zpracování strategických, urbanistických a územně-rozvojových materiálů
a programů hl. m. Prahy, provoz, zajišťování aktualizace
a údržba celoměstského informačního systému dat o území, zpracování a zajišťování tvorby, aktualizace a správy
Souboru digitálních map hl. m. Prahy, poskytování sou-
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činnosti orgánům územního plánování, poskytování odborných konzultací, prezentace a propagace výsledků
uvedených činností v městském, národním i mezinárodním měřítku, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru, koordinace koncepčních záměrů v regionu
a jeho propagační a marketingové strategie, účast v národních a mezinárodních institucích a programech zaměřených na urbanismus, územní plánování, strategický
rozvoj, regionální rozvoj, informační systémy o území,
geodézii a tvorbu digitálních map
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: nemovitý a movitý majetek
v celkové hodnotě 161 918 947,40 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.
1994 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Základní škola při psychiatrické léčebně, Praha 8, Ústavní 91
sídlo: Ústavní 91, 181 00 Praha 8
identifikační číslo: 70828083
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování základního
vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí organizace je 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: 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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Základní škola praktická a Praktická škola,
Praha 2, Vinohradská 54
sídlo: Vinohradská 54, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 61389447
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: nemovitý majetek v hodnotě 34 577 794,46 Kč, movitý majetek v hodnotě
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6 565 487,65 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 3. 4.
2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby
sídlo: beze změny
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče, zajišťování letecké záchranné
služby, likvidace zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof na území hl. m. Prahy a podle jejich
povahy a rozsahu i mimo toto území a dále plnění úkolů
souvisejících s přípravou zdravotnictví k obraně, bezpečnosti a ochraně státu na území hl. m. Prahy, zajišťování
přepravy pro plnění transplantačního programu, podílení
se na zajištění zdravotnických služeb při vybraných politických, kulturních a sportovních akcích, garance zdravotní části doškolování pracovníků tísňových složek hl.
m. Prahy a pracovníků dalších subjektů
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 13.
2. 2001 na dobu neurčitou
MĚSTO ROKYCANY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
b) název:
původní název: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64
nový název: Základní škola Rokycany, ulice Míru 64,
příspěvková organizace
sídlo: ulice Míru 64, 337 01 Rokycany
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, ruší
se odloučené pracoviště v ulici J. Knihy 162, nahrazuje
se: místo výkonu vzdělávání nebo služeb v ul. J. Knihy
162, v Čechově ul. 855, v Jiráskově ul. 208, v ul. Františka Kotyzy 1026
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 se mění takto: pronájem nebytových prostor a svěřeného majetku, realizace kurzů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9.
2007 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
b) název:
původní název: Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, Sedláčkova 32
nový název: Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
sídlo: Sedláčkova 32, 337 01 Rokycany
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, ruší
se odloučené pracoviště v ulici J. Knihy 162, nahrazuje
se: místo výkonu vzdělávání nebo služeb, Malé náměstí
107
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 o pronájem nebytových
prostor a svěřeného majetku, realizace kurzů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9.
2007 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
b) název:
původní název: Základní škola Rokycany, Čechova 855
nový název: Základní škola Rokycany, Čechova 855,
příspěvková organizace
sídlo: Čechova 855, 337 01 Rokycany
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, ruší se odloučené pracoviště v ulici J. Knihy 162
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 takto: pronájem nebytových prostor, svěřeného majetku a školního mini hřiště
UEFA, realizace kurzů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9.
2007 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
b) název:
původní název: Mateřská škola Rokycany, Školní 642
nový název: Mateřská škola Rokycany, Školní 642,
příspěvková organizace
sídlo: Školní 642, 337 01 Rokycany
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování předškolní výchovy, součástí MŠ je školní jídelna, zabezpečení stravování zaměstnanců
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. 9.
2007 na dobu neurčitou
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příspěvková organizace
sídlo: U Školky 1409, 686 03 Staré Město
identifikační číslo: 75833328
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování zájmového vzdělávání dle
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb. Předmět činnosti je vymezen v § 118 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášce č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vystupování členů
za úplatu, ediční činnost (metodické materiály)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel, zastupuje ji navenek a jedná jejím jménem
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Organizace má ve správě
nemovitosti a soubory movitých věcí, jež se k ní vztahují
a v ní se nacházejí. Nemovitosti jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č.
10001, movitý majetek je vymezen soupisem majetku,
který je přílohou zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž je zřízena:
organizace je povinna o majetek řádně pečovat a a starat
se o jeho ochranu, je povinna využívat jej efektivně,
účelně a hospodárně, především k hlavnímu předmětu
činnosti, organizace je povinna řídit se všemi předpisy,
které regulují nakládání s majetkem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
2007 na dobu neurčitou.

5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
b) název:
původní název: Mateřská škola Rokycany, U Saské brány
39
nový název: Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace
sídlo: U Saské brány 39, 337 01 Rokycany
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování předškolní výchovy, součástí MŠ je školní jídelna, zabezpečení stravování zaměstnanců
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. 9.
2007 na dobu neurčitou
MĚSTO STARÉ MĚSTO
oznamuje vznik příspěvkové organizace dne 1. 1. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Staré Město
b) název: Středisko volného času Klubko Staré Město,

MĚSTO ZNOJMO
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 6.
2007
- Domov pro seniory Znojmo
- Centrum sociálních služeb Znojmo
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Znojmo
b) název: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
sídlo: U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 45671770
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování a provozování odborného sociálního poradenství, pečovatelské služby, odlehčovací
služby, centra denních služeb, poskytování pobytových
služeb, azylového domu, noclehárny a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
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: nebyl uveden
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,
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- majetek nelze prodat, půjčit, zastavit, vložit do jiného
subjektu, darovat, vyřadit, zatížit,
- 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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 6.
2007 na dobu neurčitou
OBEC BÝŠŤ
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 19. 6.
2007
a) úplný název zřizovatele: obec Býšť
zařazení do okresu: Pardubice
b) název: Mateřská škola Býšť
původní sídlo: 533 22 Býšť 133
nové sídlo: 533 22 Býšť 75
identifikační číslo: 60157151
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: poskytování všestranné péče
dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna,
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 4 725 129,- Kč, movitý majetek
v hodnotě 514 183,20 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 1. 1.
2003 na dobu neurčitou
OBEC POLOM
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: obec Polom
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Mateřská škola Polom, příspěvková organizace
sídlo: 753 65 Polom 52
identifikační číslo: neuvedeno
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování
závodního stravování vlastním zaměstnancům
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 - objekt čp. 52, umístěný na pozemku p. č. 3, pozemek p. č. 8 - zahrada, vše v k. ú. Polom u Hranic
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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- 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,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti
práce, požární ochrany a hygieny,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří
za škodu odpovídají,
- bez souhlasu zřizovatele nesmí dojít ke snížení hodnoty
majetku,
- uskutečňování rekonstrukce a modernizace nemovitého
majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- pořizovat do své správy dlouhodobý nehmotný majetek
a dlouhodobý hmotný majetek pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele,
- odpisy majetku dle odpisového plánu 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: pronájem jednotlivých místností
školy a jejich částí, pronájem reklamních ploch v areálu
školy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9.
2007 na dobu neurčitou
OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 30. 9.
2007
- Mateřská škola Šenov u Nového Jičína
- Základní škola Šenov u Nového Jičína
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: obec Šenov u Nového Jičína
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
sídlo: 742 42 Šenov u Nového Jičína
identifikační číslo: 75027003
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)
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: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv
a závazků slučované organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 30.
9. 2007 na dobu neurčitou
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OBEC VRBÁTKY
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 28. 2.
2007

název: Kulturní klub Vrbátky
sídlo: 798 13 Vrbátky 41
identifikační číslo: 00637891
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