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MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
(oprava textu z částky 2/2014)
změnu organizační složky státu ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy
b) název organizace: Ředitelství vodních cest ČR
sídlo: Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3
nové sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
identifikační číslo: 67981801
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku II. „Základní účel a předmět činnosti“ odst. 1 odrážka první se vkládají slova „pro provoz na vodních cestách“ takto:
‒ zabezpečení výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest (dále jen „vodní cesty“)
a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a pro jejich správu a údržbu a pořizování dalšího majetku nutného pro provoz na vodních cestách a pro správu a údržbu vodních cest,
V článku II. „Základní účel a předmět činnosti“ odst. 1 odrážka druhá se vkládá slovo „provozování“ takto:
‒ zabezpečení provozování, správy, údržby a oprav součástí vodních cest a dalšího majetku, nutného pro provoz
na nich a pro jejich správu a údržbu,
V článku II. „Základní účel a předmět činnosti“ odst. 2 odrážka třináctá se vymazuje:
‒ zajišťování mezinárodní spolupráce ve vnitrozemské vodní dopravě, zejména v rámci mezinárodního projektu
„PLATINA“ a případně dalších navazujících iniciativ, zejména v oblasti aktivit týkajících se kapitoly „Image
vnitrozemské plavby“ Integrovaného akčního programu pro vnitrozemskou vodní dopravu NAIADES, vydaného Evropskou komisí.
a nahrazuje se:
‒ zajišťování mezinárodní spolupráce ve vnitrozemské vodní dopravě, zejména v souvislosti s vydaným Sdělením Evropské komise ve věci podpory vnitrozemské plavbě – Integrovaný akční program pro vnitrozemskou
vodní dopravu NAIADES II, a realizaci příslušných projektů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bez změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: bez změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: bez změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: bez změn
změnu organizační složky státu ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy
b) název organizace: Ředitelství vodních cest ČR
sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
identifikační číslo: 67981801
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bez změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V článku V. „Vymezení majetku“ se vymazuje odst. 2: „Příloha zřizovací listiny obsahující soupis majetku ve
vlastnictví a v nájmu České republiky ve Svobodném a Hansovním městě Hamburk ve Spolkové republice Německo
se vypouští.“
Článek VIII. „Přechodná ustanovení“ se vymazuje: S majetkem nacházejícím se ve Spolkové republice Německo
na území Svobodného a Hansovního města Hamburk, s nímž byla organizační složka státu Ředitelství vodních cest
ČR příslušná hospodařit ode dne 2. října 2001 do 30. dubna 2008, je ode dne 1. května 2008 příslušné hospodařit
Ministerstvo dopravy.
S majetkem, vymezeným v příloze Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. dubna 2008 č. j. 3/2008-900-VSP/23,
přebírá Ministerstvo dopravy všechna s tím související práva a závazky, včetně těch, které vznikly přede dnem účinnosti opatření ze dne 28. dubna 2008 č. j. 3/2008-900-VSP/23.
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nahrazuje se od 1. 4. 2014 tímto zněním:
S majetkem nacházejícím se ve Spolkové republice Německo na území Svobodného a Hansovního města Hamburk, s nímž byla organizační složka státu Ředitelství vodních cest ČR příslušná hospodařit ode dne 2. října 2001 do
30. dubna 2008,
a ode dne 1. května 2008 příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy, jakožto i s dalším majetkem ČR v tomto území, je příslušná hospodařit k 1. 4. 2014 organizační složka státu Ředitelství vodních cest ČR.
S majetkem dle odst. 1 přebírá organizační složka státu Ředitelství vodních cest ČR všechna s ním související práva
a závazky, včetně těch, které vznikly přede dnem účinnosti tohoto opatření.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: bez změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: bez změn
změnu zřizovací listiny o. s. s. ke dni 7. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy ČR
b) název: Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)
sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
identifikační číslo: 67981801
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: bez změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bez změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Článek VIII. „Přechodná ustanovení“ se doplňuje o odstavec 3 tohoto znění:
3. Soupis majetku dle odst. 1 a 2 je vymezen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: bez změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: bez změn
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
b) název organizace: Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov 1
nový název: Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
sídlo: 441 01 Podbořany, Pšov 1
identifikační číslo: 49 123 734
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
b) název organizace: Výchovný ústav, dětský domov se školkou, základní škola a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248
nový název: Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248
sídlo: 751 14 Dřevohostice, Novosady 248
identifikační číslo: 70 259 917
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
b) název organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1
sídlo: 586 01 Jihlava, Dělnická 1
identifikační číslo: 60 545 933
nový název: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
oznamuje
vznik nové organizační složky státu v působnosti Ministerstva zdravotnictví ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví
b) název organizace: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (dále jen „Agentura“)
sídlo: Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10
identifikační číslo: 03009491
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: základním účelem zřízení Agentury je podpora základního a aplikovaného zdravotnického výzkumu.
Na Agenturu přecházejí dnem jejího vzniku činnosti, které zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví podle zákona č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací“). Bližší specifikace těchto činností bude uvedena ve statutu Agentury, zejména půjde o následující činnosti:
‒ organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tj. kompletní výběr návrhů projektů výzkumu, vývoje a inovací.
‒ hodnocení a kontrola projektů výzkumu, vývoje a inovací a zhodnocení dosažených výsledků podle zákona
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
‒ příprava podkladů pro vlastní vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
‒ příprava smluv o podpoře projektů podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
‒ příprava podkladů pro poskytování prostředků podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, prostřednictvím systému státní pokladny.
‒ příprava podkladů pro předávání údajů do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle zákona
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
‒ příprava podkladů pro jednání Ministerstva zdravotnictví s Radou pro výzkum, vývoj a inovace a dalšími institucemi.
‒ příprava podkladů pro předložení materiálů vládě.
‒ příprava podkladů pro kontrolu podle zvláštních právních předpisů.
Dále Agentura poskytuje technickou, provozní, administrativní a další obdobnou podporu pro zajištění jejího předmětu činnosti.
Agentura v oblasti své působnosti spolupracuje s obdobnými orgány a institucemi Evropské unie a jednotlivých
členských států Evropských společenství a dalších států.
Agentura se při své činnosti řídí principy a prioritami, které vychází z národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
ČR.
Bližší vymezení předmětu činnosti a organizační členění Agentury určuje její statut, který včetně jeho změn schvaluje zřizovatel.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Vedoucím Agentury je předseda,
kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Právní úkony týkající se Agentury činí jménem státu předseda,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: Agentura je účetní jednotkou. Agentura ke dni zřízení není příslušná hospodařit s žádným movitým ani nemovitým majetkem.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si Ministerstvo zdravotnictví vyhrazuje podle § 12 odst. 6, § 22 odst. 6 cit. zákona schvalování následujících právních jednání:
‒ schvalování smluv o převodu hmotných movitých věcí (nepodléhajících schválení podle § 22 odst. 4 cit. zákona) z vlastnictví České republiky uzavíraných organizační složkou v případech, kdy zůstatková hodnota těchto
movitých věcí jednotlivě je než 300 000,- Kč.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
oznamuje
zrušení organizační složky státu ke dni 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
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b) název organizace: Česká rozvojová agentura
identifikační číslo: 75 123 924
k 1. 7. 2010 se Česká rozvojová agentura zřizuje zákonem č. 151/2010 Sb. Na tuto organizační složku státu zřízenou zákonem 151/2010 Sb. přecházejí veškerá práva a povinnosti ze stejnojmenné organizační složky státu zřízené
opatřením MZV dne 1. ledna 2008.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
změnu organizační složky státu ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název organizace: Státní veterinární správa
sídlo: Slezská 7/100, 120 56 Praha 2
identifikační číslo: 00018562
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Státní veterinární správa je orgánem veterinární správy a správním úřadem s celostátní působností, zřízeným
zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Je podřízen Ministerstvu zemědělství a vykonává úkoly státní správy v oblasti veterinární péče.
Předmět činnosti je detailně vymezen zákonem č. 166/1999 Sb. v platném znění, tj. zákon č. 308/2011 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (zákon č. 18/2012 Sb., zákon č. 359/2012 Sb. zákon č. 279/2013 Sb., příp. další následné
právní úpravy).
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucím organizační složky státu
je ústřední ředitel, kterého jmenuje ministr zemědělství. Organizační uspořádání stanoví organizační řád, vydaný
se souhlasem ministra zemědělství. Vnitřními organizačními jednotkami Státní veterinární správy jsou Ústřední
veterinární správa, Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa Praha.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: soupis majetku ve smyslu
§ 3 a § 4 vyhlášky č. 62/2001 Sb. proveden k datu 31. 12. 2011 v souvislosti s opatřením Ministerstva zemědělství
č. j. 1604/2012 ze dne 18. 1. 2012 zůstává v platnosti.
Zřizovatel organizační složky státu si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony podle ustanovení § 12, odst. 6,
§ 22, odst. 6, § 27, odst. 5 a § 36, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.
Státní veterinární správa České republiky je:
‒ správním úřadem s celostátní působností,
‒ organizační složkou státu a účetní jednotkou a hospodaří:
Samostatně s prostředky státního rozpočtu způsobem stanoveným zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
S majetkem, který jí byl svěřen v souvislosti s plněním jejích úkolů, způsobem stanoveným zákonem č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: funkci zřizovatele organizační složky státu vykonává ve smyslu
ustanovení § 64, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla) Ministerstvo zemědělství, organizační složka státu je zřízena na dobu neurčitou.
změnu organizační složky státu ke dni 22. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název organizace: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
sídlo: Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
identifikační číslo: 00020681
dodatek č. 6 zřizovací listiny organizační složky státu:
vydané na základě zákona č. 166/1960 Sb., o lesním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo zemědělství, jako zřizovatel, změnu zřizovací
listiny organizační složky státu Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ministerstvo zemědělství ruší stávající znění bodu 15 části „Předmět činnosti“ a nahrazuje jej novým zněním ve
tvaru:
„15. Vyhotovení znaleckých posudků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění oceňování pozemků, trvalých porostů a škod
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na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby a v oboru lesní hospodářství s rozsahem znaleckého
oprávnění hospodářská úprava lesů pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodařit se státními
lesy.“
Ministerstvo zemědělství ruší stávající znění bodu 19 části „Předmět činnosti“ a nahrazuje jej novým zněním ve
tvaru:
„19. Výkon dozoru, provádění odborných úkonů, zařazování, změn nebo zrušení zařazení genetického zdroje do
Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, ukládání předání vzorků ohroženého
genetického zdroje, ukládání zvláštních opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace
o genetických zdrojích před zničením, poškozením nebo zcizením, kontrolou v oblasti ochrany a reprodukce
genofondu lesních dřevin a provádění odborných úkonů a vykonávání kontroly v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a to podle pověření Ministerstva zemědělství.“
Ministerstvo zemědělství ruší stávající znění bodu 20 části „Předmět činnosti“ a nahrazuje jej novým zněním ve
tvaru:
„20. Vedení ústřední evidence podle § 2d odst. 4, § 2 g odst. 2, § 2i odst. 2, § 6 odst. 6, §18 a §24 odst. 3 zákona
č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.“
Ministerstvo zemědělství rozšiřuje stávající znění části „Předmět činnosti“ o nový bod 24 ve tvaru:
„24. Provádění odborných činností, uvedených v § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh, a to podle pověření Ministerstva zemědělství.“
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.

JIHOČESKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) Název organizace: Dům dětí a mládeže, Soběslav
sídlo: Na Pršíně 27, Soběslav
identifikační číslo: 60064773
bez likvidace – sloučení s příspěvkovou organizací:
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346,
identifikační číslo: 60061847
Na tuto organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů zrušené příspěvkové organizace.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) Název organizace: Základní škola praktická, Loučovice 51
identifikační číslo: 70520216
bez likvidace – sloučení s příspěvkovou organizací:
Základní škola Český Krumlov, Kaplická 151
identifikační číslo: 60084324
Na tuto organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů zrušené příspěvkové organizace.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) Název organizace: Základní škola praktická, Vimperk
sídlo: 1. Máje 127, Vimperk
identifikační číslo: 70841071
bez likvidace – sloučení s příspěvkovou organizací:
Střední škola Vimperk, Nerudova 267
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Identifikační číslo: 00477419
Na tuto organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů zrušené příspěvkové organizace.
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) Název organizace: Střední škola, Vimperk, Nerudova 267
identifikační číslo: 00477419
nový název: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) Název organizace: Školní jídelna, Volyně, Školní 716
identifikační číslo: 67151612
bez likvidace – sloučení s příspěvkovou organizací:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
identifikační číslo: 60650494
Na tuto organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů zrušené příspěvkové organizace.
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440.
Identifikační číslo: 60650494, kterým se mění platné znění článku 3 „Hlavní účel a předmět činnosti“ a platné
znění článku 7 „Doplňková činnost“, ke dni 30. 6. 2014

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změna u příspěvkové organizace ke dni 24. 04. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Identifikační číslo: 574660
Sídlo organizace: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
c) Hlavní účel zřízení organizace: beze změny
Hlavní předmět činnosti organizace: 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: změna
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: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č. 2 zřizovací listiny: změna
Příloha č. 2 zřizovací listiny ‒ Pravidla pro správu majetku kraje ze dne 12. prosince 2013 se ruší a nahrazuje se
Přílohou č. 2 zřizovací listiny ‒ Pravidla pro správu majetku kraje ze dne 24. dubna 2014.

KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014 a 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název organizace: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 2176/67, 58601 Jihlava
identifikační číslo: 00380695
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo naru-
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šen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo
sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytovat i dětem starším.
Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.
Od 1. 6. 2013:
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené.
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.
Od 1. 5. 2014
Péče o děti do 3 let věku v denním režimu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Od 1. 5. 2014: V době nepřítomnosti ředitele vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnanec organizace zařazený na pozici ekonom, který jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Od 1. 5. 2014:
1. Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v příloze č. 1 této
zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací listiny.
Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
‒ zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
Aktuální hodnota a rozsah ostatního majetku svěřeného k hospodaření jsou vedeny v inventarizačních zprávách
sestavovaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a schvalovaných zřizovatelem.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Od 1. 5. 2014: Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace
nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
oznamuje změny u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014 a 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) změnu názvu: Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
od 1. 5. 2014: Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
sídlo: Vít. Nováka 305, 39470 Kamenice nad Lipou
identifikační číslo: 70520283
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo
sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytovat i dětem starším.
Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.
Od 1. 6. 2013: Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Od 1. 5. 2014: V době nepřítomnosti ředitele vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnanec organizace zařazený na pozici ekonom, který jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému
jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Od 1. 5. 2014:
1. Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v příloze č. 1 této
zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací
listiny. Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto
majetku se:
snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení;
zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu trvalé
nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
Aktuální hodnota a rozsah ostatního majetku svěřeného k hospodaření jsou vedeny v inventarizačních zprávách
sestavovaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a schvalovaných zřizovatelem.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Od 1. 5. 2014: Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého
vlastnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností
příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 473 666 30
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Poskytuje zdravotnickou záchrannou službu dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zejména přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
Organizuje ve spádovém území Kraje Vysočina některé specializované činnosti, zejména sekundární výkony, dopravu nemocných a raněných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky a plní
úkoly složky integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytuje zdravotní zajištění při sportovních a kulturních akcích.
Školí veřejnost o první pomoci a základech resuscitace.
od 1. 7. 2014: Organizace provádí vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví, jíž se zejména rozumí vzdělávání
v oblasti krizové připravenosti, urgentní medicíny a medicíny katastrof.
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:
od 1. 7. 2014:
„1. Nemovitý majetek: Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací listiny.
Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
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‒ zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
Aktuální hodnota a rozsah ostatního majetku svěřeného k hospodaření jsou vedeny v inventarizačních zprávách
sestavovaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a schvalovaných zřizovatelem.“
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
od 1. 7. 2014:
„Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí
činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou
vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
oznamuje změny u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014:
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo: Husova 2624/ , 58022 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 00179540
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:
od 1. 7. 2014:
„1. Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v příloze č. 1 této
zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací listiny.
Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
‒ zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
Aktuální hodnota a rozsah ostatního majetku svěřeného k hospodaření jsou vedeny v inventarizačních zprávách
sestavovaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a schvalovaných zřizovatelem.“
Od 1. 7. 2014 se organizaci předává k hospodaření drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně
180 271,85 Kč (parkové lavičky a odpadkové koše dle položkového rozpočtu v příloze dodatku zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
od 1. 7. 2014:
„Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí
činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou
vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) Název organizace: Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
nový název: Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 00577235
změnu sídla u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
původní sídlo: Dukelská 5, 792 01 Bruntál
nové sídlo: Krnovská 9, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 13643479
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace
identifikační číslo: 60802472
přejímající příspěvková organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
identifikační číslo: 47811919
změnu názvu a sídla příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace
sídlo: Radniční 12, 742 35 Odry
identifikační číslo: 62330373
nový název organizace: Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
nové sídlo: Pohořská 6/480, 742 35 Odry
Ostatní zůstává beze změn.
změnu sídla příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
původní sídlo: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
nové sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
identifikační číslo: 0095711
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Domov Pohoda, příspěvková organizace
identifikační číslo: 00846635
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Domov U jezera, příspěvková organizace
identifikační číslo: 73214566

OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
identifikační číslo: 70960399
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření je nově vymezen v Příloze č. 1
Dodatku č. 13 ke zřizovací listině
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Majetková práva a povinnosti jsou nově vymezeny
v čl. V dodatku č. 13 ke zřizovací listině.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Okruhy doplňkové činnosti jsou
nově vymezeny v článku VI. dodatku č. 13 ke zřizovací listině:
‒ Pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz.
‒ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
‒ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
identifikační číslo: 72556064
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňují se o tyto činnosti:
‒ Zajištění výběrových a nabídkových řízení na drážní a autobusové dopravce, kteří budou zajišťovat provoz na
tratích a linkách na území Olomouckého kraje, a to i s případným přesahem na území sousedících krajů nebo
příhraničního území sousedního státu.
‒ Zpracování podkladů ke smlouvám a uzavírání smluv o veřejných službách, dodatků smluv o závazku veřejné
služby, mezikrajských smluv a smluv o úhradě protarifovacích ztrát s autobusovými a drážními dopravci, případně s jiným krajem. Tyto smlouvy a jejich dodatky uzavírá jménem Olomouckého kraje a na odpovědnost
kraje.
‒ Poskytování záloh dopravcům (případně jiným krajům) na úhradu prokazatelné ztráty/kompenzace v rámci
objednaného smluvního rozsahu dopravní obslužnosti kraje, přičemž nakládání s finančními prostředky zřizovatele, účelově určenými na tyto úhrady, musí být hospodárné.
‒ Uzavírání smluv a zpracování podkladů ke smlouvám mezi Olomouckým krajem a obcemi, týkajících se příspěvků obcí na dopravní obslužnost území Olomouckého kraje (smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnost
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDSOK) a jednání s obcemi v těchto věcech.
‒ Ukládání a vymáhání smluvních pokut dopravcům, kteří zajišťují na smluvním základě dopravní obslužnost
Olomouckého kraje.
‒ Příprava podkladů pro zřizovatele v případě zjištění porušení rozpočtové kázně ze strany smluvních dopravců.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření je nově vymezen v Příloze č. 1
dodatku č. 2 ke zřizovací listině
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Majetková práva jsou nově vymezena v článku V. dodatku č. 2 ke zřizovací listině.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
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 organizaci předává k hospodaření: mění se takto:
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Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňuje následující položka:
‒ pozemek, označený jako p. p. č. 3223/10, obec Chrudim, katastrální území Chrudim
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
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 organizaci předává k hospodaření: mění se takto:
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňuje následující položka:
‒ pozemek, označený jako st. p. č. 2/2, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
PLZEŇSKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola internátní, Blovice, 5. Května 621
identifikační číslo: 49180886
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19
identifikační číslo: 66362300
ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) původní název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ: 400 11
identifikační číslo: 70 229 422
zrušení příspěvkové organizace k 31. 8. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Jiráskova 4140, PSČ: 430 03
identifikační číslo: 61 345 784
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
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b) Název organizace: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– pronájem svěřených nebytových prostor
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) Název organizace: Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– pronájem svěřených nebytových prostor
– pronájem 2 služebních bytů v budově Křtinská 673, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
– pronájem 1 služebního bytu v budově Jana Růžičky 1179, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4,
Křtinská 673, se ruší a nově zní takto:
„Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská
673
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) Název organizace: Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– pronájem svěřených nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově V Šáreckém údolí 38, Praha 6
– pronájem služebního bytu v budově Nad Alejí 28, Praha 6
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28/1879,
se ruší a nově zní takto:
„Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28/1879
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) Název organizace: Dům dětí a mládeže Praha 7
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž
movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2013, jehož inventární soupis je uložen u organizace,
včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2013
a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2013 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele,
jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Čl. X se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– pronájem svěřených nebytových prostor
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– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
– hostinská činnost
– provozování tělovýchovných zařízení
– organizování výchovně vzdělávacích akcí
– reklamní činnost
– obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) Název organizace: Dům dětí a mládeže Jižní Město
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2013, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2013 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2013 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
V Čl. IX odst. 1. se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině;
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině;
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č.
2 této zřizovací listiny;
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů;
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku svěřeném touto zřizovací listinou;
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
V Čl. X se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– pronájem svěřených nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město se dosavadní text
nahrazuje textem, který zní: „Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření.“
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) Úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) Název organizace: Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– pronájem svěřených nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
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Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1, se
ruší a nově zní takto: „Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 9,
Učňovská 1
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.“

Městská část Praha 5
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2013
b) úplný název: Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Peškova 963
sídlo: Peškova 963, Praha 5
identifikační číslo: 70 107 645 (zanikající organizace)
Veškerá práva přecházejí na příspěvkovou organizaci:
b) úplný název: Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
sídlo: V Remízku 7/919 Praha 5
identifikační číslo: 69 781 745 (nástupnická organizace)
sloučení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2013
b) úplný název: Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Náměstí 14. října 2994
sídlo: Náměstí 14. října 2994, Praha 5
identifikační číslo: 70 108 226 (zanikající organizace)
Veškerá práva přecházejí na příspěvkovou organizaci:
b) úplný název: Základní škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
nový název: Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
sídlo: Kořenského 10/760, Praha 5
identifikační číslo: 70107416 (nástupnická organizace)

MĚSTO BECHYNĚ
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Bechyně
b) Název organizace: Základní škola Bechyně, Libušina 164
nový název: Základní škola Františka Křižíka Bechyně
sídlo: Libušina 164, 391 65 Bechyně
identifikační číslo: 70991766

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 12. 2013
a) Úplný název zřizovatele: statutární město Brno
b) Název organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Radnická 2-10, 658 78, okres Brno-město
identifikační číslo: 00101460
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: předmět činnosti byl rozšířen, tj. v současnosti
zní:
– vykonává činnosti rozvíjející cestovní ruch a realizuje aktivity definované aktuálními koncepčními dokumenty
pro oblast cestovního ruchu.
– vytváří a provozuje síť turistických informačních center ve městě Brně.
– poskytuje všeobecné informace o turistické oblasti Brno a okolí fyzickým a právnickým osobám.
– spravuje turistickou trasu městem Brnem (směrníky a turistické informační panely v Brně).
– zajišťuje fyzickým a právnickým osobám zejména tyto služby: ubytování, rezervace, vstupenky, průvodcovské
služby.
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– vytváří speciální produkty cestovního ruchu (např. pobytové či turistické balíčky).
– provozuje části brněnského podzemí určené pro turistické a společensko-kulturní využití. Zajišťuje průvodcovskou činnost ve všech prostorách brněnského podzemí, včetně kvalifikační přípravy a doškolování průvodců,
a krátkodobé pronájmy těchto prostor.
– zajišťuje propagaci statutárního města Brna v tiskovinách, publikacích a v elektronických médiích vztahujících
se k činnosti organizace.
– zajišťuje zastoupení statutárního města Brna v regionálních a nadregionálních subjektech působících v oblasti
cestovního ruchu a spolupracuje se všemi relevantními subjekty v této oblasti.
– spolupracuje se statutárním městem Brnem na prezentaci města Brna na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.
– pořádá a organizuje kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce pro nejširší brněnskou i mimo brněnskou veřejnost s důrazem na akce napomáhající rozvoji cestovního ruchu (např. „city events“, festivaly).
– pořádá a organizuje místní, regionální a mezinárodní festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních aktivit.
– pořádá audiovizuální představení
– celoročně provozuje kino včetně pořádání filmových přehlídek a festivalů
– organizuje a pořádá výstavy v tuzemsku i v zahraničí
– zabezpečuje reklamní činnosti a marketing k naplnění účelu a předmětu příspěvkové organizace
– vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk, neperiodické publikace a jiné tiskoviny pro potřeby organizace
a akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem Brnem nebo pořádaných pod záštitou představitelů statutárního města Brna
– realizuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované příspěvkovou organizací, statutárním městem
Brnem, ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem a dalšími subjekty, realizujícími kulturní, společenské, vzdělávací a jiné akce
– zajišťuje turistickou dopravu ve městě Brně
– zabezpečuje prohlídkovou trasu historických sálů a věže Staré radnice
– zajišťuje provoz a správu turisticko-informačního portálu města Brna
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: byla změněna dikce zástupce statutárního orgánu, a to takto: statutární orgán, tj. ředitele příspěvkové organizace zastupuje v celém rozsahu práv
a povinností zástupce statutárního orgánu, kterého ustanoví ředitel organizace písemným pověřením. Zástupce
statutárního orgánu příspěvkové organizace se podepisuje jménem příspěvkové organizace tak, že u čitelně uvedeného jména, příjmení a titulu připojí svůj podpis s uvedením zkratky „v. z.“ (v zastoupení).
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změn
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: byl rozšířen, tj. v současnosti zní:
– zprostředkování obchodu a služeb
– velkoobchod a maloobchod
– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
– provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
– pronájem a půjčování věcí nemovitých
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
– poskytování technických služeb
– hostinská činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změn

MĚSTO BÍLOVEC
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Město Bílovec, okres Nový Jičín
b) Název organizace: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace
sídlo: Bílovec, Tovární 188, PSČ 743 01 Bílovec
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identifikační číslo: 75091739
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezen v § 111 a § 118 školského
zákona.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 školského zákona. Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164 a § 165 školského zákona. Ředitel jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý nemovitý majetek. Nemovitý majetek, který bude organizace
nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý
nemovitý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Stavby:
▪ objekt Domu dětí a mládeže, Bílovec c. p. 188, k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 488,
Pozemky:
1389 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p.č. 483 orná půda o výměře
147 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p.č. 484 ostatní plocha o výměře
130 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p.č. 485 zahrada o výměře
121 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p.č. 486 zahrada o výměře
563 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p.č. 487/1 zahrada o výměře
109 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p.č. 487/2 ostatní plocha o výměře
p.č.
488
zastavěná
plocha
a
nádvoří
o
výměře
184 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪
p.č.
494
zahrada
o
výměře
967
m2 v k.ú. Bílovec – město
▪
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má ke svěřenému nemovitému majetku
tyto práva o povinnosti:
– majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle
této zřizovací listiny,
– pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
– organizace nesmí nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob,
– vést účetní evidenci nemovitého majetku,
– provádět inventarizaci nemovitého majetku,
– zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
– dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti
dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodnících) apod.,
– provádět odpisy z hodnoty nemovitého majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a hodnotu odpisů
odvést do rozpočtu zřizovatele.
Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
– pronajímat nemovitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
– přijímat dary účelově určené.
2. Movitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý movitý majetek, ode dne vzniku organizace do 31. 10. 2009.
Movitý majetek nabytý po 1. 11. 2009, který bude organizace nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou
včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
2.1. Organizace má ke svěřenému majetku tyto práva o povinnosti:
– vést účetní evidenci tohoto majetku, zabezpečit v analytické evidenci k majetkovým účtům oddělení majetku
ve vlastnictví zřizovatele od majetku nabytého organizací,
– provádět inventarizaci movitého majetku,
– předávat zřizovateli veškeré podklady, které si vyžádá pro vedení své evidence,
– provádět odpisy dlouhodobého hmotného majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a příslušnou
hodnotu odpisů odvést do rozpočtu zřizovatele.
2.2. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
– převádět movitý majetek,
– provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku,
– pronajímat movitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
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– přijímat dary účelově určené nad hodnotu 40 tis. Kč.
3. Organizace je oprávněna uzavírat bez souhlasu zřizovatele nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy
o umístění reklam, a to s omezením doby plnění na max. jeden rok, přičemž na delší dobu plnění pouze se
souhlasem zřizovatele.
4. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává souhlas organizaci k přijetí peněžitého daru, účelově neurčeného, ve
smyslu § 39b odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.
Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
Na základě tvorby a použití fondů organizace dle §§ 30, 32, 33 zákona o rozpočtových pravidlech a na základě
schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého.
Hospodaření organizace:
Organizace se při hospodaření řídí § 28 a následujícími zákona o rozpočtových pravidlech Organizace hospodaří
s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, od zřizovatele, dále jsou to příjmy z hlavní a vedlejší
činnosti, příjmy z majetku, úplata za zájmové vzdělávání dary a dědictví.
Organizace při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činnosti řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. O výsledcích výběrových řízení informuje zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Okruhy doplňkové činnosti organizace nejsou žádné.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Město Bílovec, okres Nový Jičín
b) Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace
Sídlo: Bílovec, Komenského 701/ 3, PSČ 743 01
Identifikační číslo: 00848298
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
– Hlavní účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 školského zákona.
– Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 školského zákona.
– Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezen v § 111 školského zákona.
– Hlavní účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen v § 119 školského zákona.
Organizace zajišťuje závodní stravování svých zaměstnanců za úplatu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 školského zákona. Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164 a 165 školského zákona. Ředitel jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý nemovitý majetek. Nemovitý majetek, který bude organizace
nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý
nemovitý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Stavby:
▪ objekt základní školy Komenského, Bílovec, č. p. 701, k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 223/1,
▪ objekt odloučeného pracoviště Komenského, Bílovec, č. p. 854, k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 220/1,
▪ objekt odloučeného pracoviště Zahradní, Bílovec, č. p. 532, k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 164,
▪ objekt odloučeného pracoviště Svobodova, Bílovec, č. p. 358, k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 1486,
▪ objekt odloučeného pracoviště Bravinné, č. p. 66, k.ú. Bravinné, na parcele č. 89
▪ objekt odloučeného pracoviště Stará Ves č. p. 144, k.ú. Stará Ves u Bílovce, na parcele č. 180,
▪ objekt tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, bez č. p., k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 223/7.
Pozemky:
158 m2 v k.ú. Bravinné
▪ p. č. 108/1 zahrada o výměře
165 m2 v k.ú. Bravinné
▪ p. č. 108/2 zahrada o výměře
3531 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 219/1 zahrada o výměře
599 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 220/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
3809 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 223/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
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502 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 223/5 zahrada o výměře
201 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 223/6 zahrada o výměře
1667 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 223/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
4643 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 223/8 zahrada o výměře
240 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 1486 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1568 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 1487 ostatní plocha o výměře
412 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 164 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1834 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 163/1 ostatní plocha o výměře
995 m2 v k.ú. Stará Ves u Bílovce
▪ p. č. 180 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1027 m2 v k.ú. Stará Ves u Bílovce
▪ p. č. 1941/2 zahrada o výměře
1766 m2 v k.ú. Stará Ves u Bílovce
▪ p. č. 1941/4 zahrada o výměře
582 m2 v k.ú. Bravinné
▪ p. č. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1441 m2 v k.ú. Bravinné
▪ p. č. 110/1 zahrada o výměře
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má ke svěřenému nemovitému majetku
tyto práva o povinnosti:
– majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle
této zřizovací listiny,
– pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
– organizace nesmí nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob,
– vést účetní evidenci nemovitého majetku,
– provádět inventarizaci nemovitého majetku,
– zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
– dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti
dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodnících) apod.,
– provádět odpisy z hodnoty nemovitého majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a hodnotu odpisů
odvést do rozpočtu zřizovatele.
Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
– pronajímat nemovitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
– přijímat dary účelově určené.
Movitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý movitý majetek, ode dne vzniku organizace do 31. 10. 2009.
Movitý majetek nabytý po 1. 11. 2009, který bude organizace nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou
včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto práva o povinnosti:
– vést účetní evidenci tohoto majetku, zabezpečit v analytické evidenci k majetkovým účtům oddělení majetku
ve vlastnictví zřizovatele od majetku nabytého organizací,
– provádět inventarizaci movitého majetku,
– předávat zřizovateli veškeré podklady, které si vyžádá pro vedení své evidence,
– provádět odpisy dlouhodobého hmotného majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a příslušnou
hodnotu odpisů odvést do rozpočtu zřizovatele.
Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
– převádět movitý majetek,
– provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku,
– pronajímat movitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
– přijímat dary účelově určené nad hodnotu 40 tis. Kč.
Organizace je oprávněna uzavírat bez souhlasu zřizovatele nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy
o umístění reklam, a to s omezením doby plnění na max. jeden rok, přičemž na delší dobu plnění pouze se souhlasem zřizovatele.
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává souhlas organizaci k přijetí peněžitého daru, účelově neurčeného, ve smyslu § 39b odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.
Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
1. Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
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2. Na základě tvorby a použití fondů organizace dle §§ 30, 32, 33 zákona o rozpočtových pravidlech a na základě
schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého.
Organizace se při hospodaření řídí § 28 a následujícími zákona o rozpočtových pravidlech Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, od zřizovatele, dále jsou to příjmy z hlavní
a vedlejší činnosti, příjmy z majetku, úplata za zájmové vzdělávání a školní stravování, dary a dědictví.
Organizace při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činnosti řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. O výsledcích výběrových řízení informuje zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Doplňková činnost organizace
v souladu s ustanovením § 27 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlech navazující na hlavní činnost:
▪ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
▪ hostinská činnost
Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost, která navazuje na č. III. této zřizovací listiny.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně
a nesmí být ztrátová. Zisk lze použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Město Bílovec, okres Nový Jičín
b) Název organizace: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková
organizace
Sídlo organizace: Bílovec, Ostravská 658/28, PSČ 743 01
Identifikační číslo: 00848301
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ Hlavní účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 školského zákona.
‒ Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 školského zákona.
‒ Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezen v § 111 školského zákona.
‒ Hlavní účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen v § 119 školského zákona.
Organizace zajišťuje závodní stravování svých zaměstnanců za úplatu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 školského zákona. Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164 a 165 školského zákona.
Ředitel jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý nemovitý majetek. Nemovitý majetek, který bude organizace
nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý
nemovitý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Stavby:
▪ objekt ZŠ TGM Bílovec, č. p, 658, Ostravská s přístavbou a spojovacím traktem, k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 813,
▪ objekt odloučeného pracoviště Bílovec, č. p. 1000, Wolkerova, k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 895/20,
▪ objekt odloučeného pracoviště Lubojaty, č. p. 88, k.ú. Lubojaty, na parcele č. 117,
▪ garáž bez č. p., k.ú. Bílovec – město, na parcele č. 816.
Pozemky:
6419 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p .č. 813 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
2054 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 815 zahrada o výměře
39 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 816 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
502 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 812/1 ostatní plocha o výměře
598 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 895/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
3062 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 895/6 ostatní plocha o výměře
943 m2 v k.ú. Bílovec – město
▪ p. č. 895/19 orná půda o výměře
1685 m2 v k.ú. Lubojaty
▪ p. č. 117 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1150 m2 v k.ú. Lubojaty
▪ p. č. 958/2 zahrada o výměře
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace má ke svěřenému nemovitému majetku tyto práva o povinnosti:
‒ majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle
této zřizovací listiny,
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– pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
– organizace nesmí nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob,
– vést účetní evidenci nemovitého majetku,
– provádět inventarizaci nemovitého majetku,
– zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
– dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti
dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodnících) apod.,
– provádět odpisy z hodnoty nemovitého majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a hodnotu odpisů
odvést do rozpočtu zřizovatele.
Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
– pronajímat nemovitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
– přijímat dary účelově určené.
Movitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý movitý majetek, ode dne vzniku organizace do 31. 10. 2009.
Movitý majetek nabytý po 1. 11. 2009, který bude organizace nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou
včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek jí zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto práva o povinnosti:
– vést účetní evidenci tohoto majetku, zabezpečit v analytické evidenci k majetkovým účtům oddělení majetku
ve vlastnictví zřizovatele od majetku nabytého organizací,
– provádět inventarizaci movitého majetku,
– předávat zřizovateli veškeré podklady, které si vyžádá pro vedení své evidence,
– provádět odpisy dlouhodobého hmotného majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a příslušnou
hodnotu odpisů odvést do rozpočtu zřizovatele.
Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
– převádět movitý majetek,
– provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku,
– pronajímat movitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
– přijímat dary účelově určené nad hodnotu 40 tis. Kč.
Organizace je oprávněna uzavírat bez souhlasu zřizovatele nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy
o umístění reklam, a to s omezením doby plnění na max. jeden rok, přičemž na delší dobu plnění pouze se souhlasem zřizovatele.
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává souhlas organizaci k přijetí peněžitého daru, účelově neurčeného, ve smyslu § 39b odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.
Vymezení majetku ve vlastnictví organizace:
Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
Na základě tvorby a použití fondů organizace dle §§ 30, 32, 33 zákona o rozpočtových pravidlech a na základě
schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého.
Hospodaření organizace
Organizace se při hospodaření řídí § 28 a následujícími zákona o rozpočtových pravidlech. Organizace hospodaří
s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, od zřizovatele, dále jsou to příjmy z hlavní a vedlejší činnosti, příjmy z majetku, úplata za zájmové vzdělávání a školní stravování, dary a dědictví.
Organizace při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činnosti řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. O výsledcích výběrových řízení informuje zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost organizace v souladu s ustanovením § 27 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlech navazující na hlavní činnost:
▪ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
▪ hostinská činnost
Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost, která navazuje na č. III. této zřizovací listiny.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně
a nesmí být ztrátová. Zisk lze použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK – MÍSTEK
oznamuje
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 03. 06. 2014
a) úplný název zřizovatele: statutární město Frýdek-Místek
zařazení do bývalého okresu: Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
sídlo: I J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 72046546
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto:
stravovací služby (zejména hostinská činnost),
poskytování pronájmů (zejména realitní činnost),
kopírovací práce,
čištění a praní prádla pro ostatní subjekty,
sterilizace,
reklama,
půjčování zdravotnických pomůcek hospicovým pacientům na přechodný pobyt v domácím prostředí.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO FULNEK
oznamuje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 6. 12. 2013
a) Úplný název zřizovatele: město Fulnek
b) Název organizace: Technické služby města Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Bílovecká 532, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 720 81 244
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: do Čl. 4 se doplňuje:
– pravidelná kontrola a drobná údržba dětských hřišť
Z Čl. 4 se vypouští:
– správa ATC Jerlochovice
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 6. 6. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Fulnek
b) Název organizace: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339
Sídlo: Česká 339, 742 45 Fulnek
Identifikační číslo: 452 15 359
oznamuje změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává
do správy. Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1. Formou
dodatku č. 5 zde došlo ke změně ve svěřeném majetku, tento dodatek nabývá účinnosti dnem 06. 06. 2014.
MĚSTO HAVLÍČKUV BROD
oznamuje
oznamuje změnu příspěvkové organizace dnem 28. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název: Technické služby Havlíčkův Brod
sídlo: Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 70188041
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, je zajišťování veřejných statků a činností vykonávaných na území města a uspokojování potřeb
občanů města Havlíčkův Brod a městem zřizovaných příspěvkových organizací.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitel je jmenován zřizovatelem.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Struktura a hodnota majetku ve vlastnictví zřizovatele, svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření dle § 27
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou patrné z inventurních soupisů. Ty jsou
každoročně vyhotovovány v rámci inventarizace prováděné k 31. 10. běžného roku ověřené účetní závěrkou dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Příspěvková organizace používá svěřený majetek k zajištění
hlavní činnosti a je oprávněna jej využívat k provozování doplňkové činnosti.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci svěřeného nemovitého a movitého majetku.
Dále je povinna oznamovat zřizovateli všechny účetní a majetkové změny vztahující se ke svěřenému majetku.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to způsobem dle § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Dle § 27, odst. 5, písm. d) tohoto zákona nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, na základě kupní smlouvy nebo objednávky. Kupní cena pořizovaného
majetku bude hrazena z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu.
Příspěvková organizace je oprávněna nabýt pro svého zřizovatele vlastnické právo k pozemkům, stavbám či budovám pouze s jeho předchozím písemným souhlasem, což je dle § 39b odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., nutné předem
oznámit Ústřednímu věstníku České republiky.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být ručeno bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna svěřený majetek pronajmout. Pronájmy na dobu delší než 1 rok podléhají
předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1krát ročně informovat zřizovatele o všech
uzavřených pronájmech veškerého svěřeného majetku. Příspěvková organizace je povinna se o svěřený majetek
řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškození a zničením,
jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Příspěvková
organizace je povinna efektivně, ekonomicky a účelně využívat svěřený majetek pro hlavní a doplňkovou činnost.
Příspěvková organizace je povinna dbát na to, aby opotřebení svěřeného majetku odpovídalo účelu a rozsahu jeho
použití. Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření k odvrácení dalších škod. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na
úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Svěřený majetek pojišťuje zřizovatel nebo příspěvková
organizace. Majetek příspěvkové organizace, který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala darem, může příspěvková organizace pojistit. Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele
se řídí jednacím řádem komise pro vyřazení a likvidaci majetku města. Majetek je organizace povinna účetně odepisovat podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Použití investičního fondu je vázáno na schválený plán
investic pro dané účetní období, využití těchto prostředků jiným způsobem je podmíněno schválením zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna navrhovat zřizovateli obměnu, modernizaci či rekonstrukci, případně rozšíření
svěřeného majetku. Majetek se svěřuje organizaci na dobu jejího trvání. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Opravy silničních vozidel. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, –
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Poskytování služeb
pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava
a rozvod vody. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební práce. Velkoobchod a maloobchod. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství. Skladování,
balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. Pronájem a půjčování věcí movitých. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Poskytování technických služeb.
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Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu. Pronájem nemovitostí. Prodej přebytečné elektrické energie.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou

MĚSTO CHABAŘOVICE
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Chabařovice, okres Ústí nad Labem
b) Název organizace: Školní jídelna města Chabařovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 559, 403 17 Chabařovice
identifikační číslo: 44 227 566
sloučení s příspěvkovou organizací: Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace

MĚSTO CHODOV
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Chodov
b) Název organizace: Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Nejdecká 254, 357 35 Chodov
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zařazení do okresu: Chomutov
b) název: Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
identifikační číslo: 712 94 147
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Čl. 3 (zřizovací listiny)
Hlavním účelem příspěvkové organizace je plnit funkci školského zařízení – střediska volného času, tedy poskytovat účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti a podílet se na další
péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží
a přehlídek dětí a žáků.
Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen v § 111 a § 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti příspěvkové organizace uvedený v bodě 3.2 zahrnuje zejména následující činnosti:
– pravidelná výchova, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, kurzy),
– příležitostná výchova, vzdělávání, zájmová a tematická rekreační činnost:
– akce pro členy zájmových kroužků mimo schůzky, včetně výletů,
– akce pro členy zájmových kroužků a veřejnost,
– semináře, kurzy, kulaté stoly, workshopy, sympozia,
– pořady pro děti, rodiče, mládež a veřejnost,
– prázdninová činnost:
– tábory (jarní, letní, podzimní, příměstské, mezinárodní)
– osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, i pro další osoby
a vedení k prevenci sociálně patologických jevů:
– školení, semináře, workshopy, konference, přednášky
– spontánní činnosti:
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– výstavy,
– fotbálek,
– stolní tenis,
– individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků a studentů:
– konzultace k soutěžím,
– příprava k maturitě,
– spolupráce:
– s veřejnou správou,
– s mateřskými, základními a středními školami,
– s nestátními neziskovými organizacemi,
– pořádání soutěží a přehlídek na úrovni místní, okresní, krajské, republikové i mezinárodní.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel.
Statutární orgán organizace vystupuje jménem příspěvkové organizace. Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo
jinak vyznačenému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením jména, příjmení a funkce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Movitý majetek v hodnotě 5 236 296,83 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: Čl. 6 (zřizovací listiny)
Vymezení majetkových práv svěřeného majetku
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. K doplňkové
činnosti je oprávněna využívat tento majetek pouze v případech, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí
zájmy zřizovatele.
Organizace má následující práva a povinnosti
– Majetek musí být užíván v souladu s účelem a předmětem hlavní činnosti organizace, popřípadě k její doplňkové činnosti.
– O majetek musí organizace řádně pečovat, užívat jej hospodárně a efektivně, udržovat jej v provozuschopném
stavu, chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy.
– Majetek musí organizace opravovat a udržovat podle plánu oprav a údržby. Financování oprav a revizí je realizováno z provozních prostředků a z prostředků fondů příspěvkové organizace. Je-li organizace zapojena ve
Fondu oprav majetku města, je oprávněna po odsouhlasení plánu oprav zřizovatelem financovat velké opravy
prostřednictvím odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova z rozpočtu tohoto
fondu.
– Technické zhodnocení svěřeného majetku realizuje zřizovatel nebo s předchozím souhlasem zřizovatele též
organizace.
– O technickém stavu svěřeného majetku musí příspěvková organizace pravidelně informovat zřizovatele v rámci prováděných inventarizací svěřeného majetku a v rámci provádění hlavních a mimořádných prohlídek, které
jsou upraveny příslušnými předpisy.
– Svěřený majetek nemůže být zcizen, nestanoví-li zřizovatel jinak.
– Svěřený majetek nelze dát do zástavy, nestanoví-li zřizovatel jinak.
– Příspěvková organizace je oprávněna rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce ke svěřenému majetku, je-li jí tato působnost svěřena radou statutárního města Chomutova.
Nestanoví-li zřizovatel jinak nebo nejde-li o pronájem nebo o výpůjčku na dobu kratší než 30 dnů, nesmí být svěřený majetek pronajímán ani půjčován bez písemného souhlasu zřizovatele.
Vlastní majetek je příspěvková organizace oprávněna pronajímat či půjčovat i bez souhlasu zřizovatele, avšak
nejdéle na dobu jednoho roku. Pronájem nesmí být obnovován ve smyslu § 2230 občanského zákoníku. Smlouvy
uzavírané na dobu delší 1 roku, podléhají předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele.
Postup nakládání s finančními prostředky získanými z pronájmů je řešen směrnicí zřizovatele (předpisem) o hospodaření s majetkem.
Nemovitý svěřený majetek pojišťuje zřizovatel. V případě pojistné události je příspěvková organizace povinna
tuto bezodkladně oznámit zřizovateli.
O svěřeném i vlastním majetku příspěvková organizace vede účetnictví a tento majetek odpisuje jen na základě
platných a účinných právních předpisů a v jejich mezích. Pokud příspěvková organizace odpisuje, je oprávněna
stanovit sazby pro účetní odpisy. Odpisový plán schvaluje zřizovatel.
O svěřeném majetku i o svém vlastním vede organizace evidenci podle platné legislativy.
O vlastním majetku příspěvková organizace vede účetní evidenci a příslušnou operativně technickou evidenci.
O svěřeném majetku vede příspěvková organizace operativně technickou evidenci, a to formou technických pasportů k dílčím částem svěřeného majetku s prováděním změn na základě podkladů předaných příspěvkové organizaci zřizovatelem v rozsahu doložení:
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– nabývacího právního titulu,
– projektovou dokumentací skutečného provedení,
– geometrickým zaměřením,
– výpisem z evidence nemovitostí.
Inventarizaci svěřeného i vlastního majetku provádí příspěvková organizace 1x ročně. Členem inventarizační
komise bude vždy minimálně jeden zástupce zřizovatele. Výsledky inventarizace budou v jednom vyhotovení
předány zřizovateli. V ostatním se postup inventarizace majetku řídí směrnicí zřizovatele o inventarizaci majetku
města.
Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek může příspěvková organizace nabývat pouze
v rozsahu investičního fondu nebo účelově určeného příspěvku zřizovatele. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
a drobný nehmotný dlouhodobý majetek, ostatní a jiný majetek, spotřební materiál může příspěvková organizace
nabývat v rozsahu finančního plánu.
Organizace vlastním jménem vymáhá mimosoudně i soudně pohledávky vzniklé z titulu odpovědnosti za škodu
na svěřeném majetku, pohledávky nájemného a další pohledávky vzniklé v souvislosti s pronájmem svěřeného
majetku.
Majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele a stane se pro
ni trvale nepotřebný, nabídne přednostně bezúplatně zřizovateli s návrhem na další postup. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu převést majetek do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. 4 (zřizovací listiny)
Doplňková činnost se povoluje v rozsahu, ve kterém nejde o hlavní činnost, v těchto okruzích:
– pronájem nebytových prostor v budovách, které byly příspěvkové organizaci předány k hospodaření, včetně
poskytování souvisejících služeb zajišťujících řádný provoz těchto prostor,
– pronájem bytů v budovách, které byly příspěvkové organizaci předány k hospodaření a poskytování souvisejících služeb zajišťujících řádný provoz těchto bytů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013
a) Úplný název zřizovatele: statutární město Karviná
b) Název organizace: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30
sídlo: Sokolovská 602/30, 735 06 Karviná-Nové město
identifikační číslo: 710 00 836
MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu zřizovací listiny u příspěvkové organizace ke dni 16. 04. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) Název organizace: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
identifikační číslo: 495 58 595 – se Dodatkem č. 4 mění příloha ke zřizovací listině – Vymezení majetku města
Lipník nad Bečvou předaného k hospodaření příspěvkové organizaci.
změnu zřizovací listiny u příspěvkové organizace ke dni 22. 9. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) Název organizace: Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
identifikační číslo: 71011862
Dodatkem č. 4 se mění příloha č. 1 ke zřizovací listině – Vymezení majetku města Lipník nad Bečvou předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci.
změnu zřizovací listiny u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) Název organizace: Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou, okres Přerov,
příspěvková organizace
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identifikační číslo: 44940343
Dodatkem č. 3 se mění soupis nemovitého majetku předaného k hospodaření – Vymezení majetku města Lipník
nad Bečvou předaného k hospodaření příspěvkové organizaci.

MĚSTO LOUNY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 01. 07. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Louny
b) název, sídlo, identifikační číslo: Vrchlického divadlo, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: MĚNÍ SE TAKTO:
– Provozování kulturního zařízení Zastávka (budova č. p. 1135 na pozemcích p.č. 2616 a p.č. 2615/5 v Lounech,
k.ú. Louny).
Na kulturní zařízení Zastávka byla podána žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Severozápad a příspěvková organizace se zavazuje k plnění případných povinností dle podmínek přiznané dotace.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
MĚNÍ SE TAKTO:
– Dlouhodobý majetek mimo majetek nemovitý, který má ve své účetní evidenci příspěvková organizace k datu
změny zřizovací listiny, se považuje za majetek svěřený. Rozsah tohoto majetku se:
▪ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
▪ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. VII.
této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
– Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý
majetek nemá organizace svěřený.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
MĚNÍ SE TAKTO:
A. Vymezení práv a povinností ke svěřenému majetku
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona.
Předchozí souhlas zřizovatele k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele se týká:
nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou
zde neuvedenou.
Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: majetek držet a hospodárně užívat pro plnění
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
vlastnictví,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), apod.,
informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se
tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
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řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem pravidly rady města, která v uvedené oblasti upravují vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace; zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona,
v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah
příspěvkové organizace ke zřizovateli, případně dle vnitřních norem zřizovatele.
převádět výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku do investičního fondu organizace dle § 31 zákona.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná o finanční neúčelový dar do výše
20 tis. Kč v jednotlivém případě; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar
určený k přímé spotřebě, drobné dárky věcné apod., v tomto případě není nahlíženo na drobné „dárky“ jako na
dary dle § 27 odst. 5 zákona, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, děděním
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená
v běžném roce a to aktiva pořízená:
na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání,
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 zákona a na základě schválení přídělů fondů
zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého,
– na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
pojistit majetek,
nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví,
pokud se pro ni stane trvale nepotřebný. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace
po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§ 27 odst. 6 zákona).
Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků
ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU a dalších zahraničních institucí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: MĚNÍ SE TAKTO:
Organizace je oprávněna k doplňkové činnosti navazující na hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena za účelem lepšího využívání všech hospodářských možností
a odborností zaměstnanců. Jedná se o tuto činnost:
– dočasný pronájem prostor v užívání organizace jiným pořadatelům pro provozování kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
MĚSTO NYMBURK
oznamuje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589, příspěvková
organizace
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: mění se bod a) a bod d).
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– v budově č. p. 589 v ulici Komenského v Nymburce – stp. č. 638, 2267, 4407, 4408; ost. plochy pp. č. 1809/18,
1809/19, 1809/43, 1809/44, 1809/45,
– v budově č. p. 1565 v ulici Komenského v Nymburce – stp. č. 1669,
– v budově č. p. 1585 v ulici Masarykova v Nymburce – stp. č. 1691; ost. plochy pp. č. 259/10,
– v budově č. 247 v ulici Resslova v Nymburce – stp. č. 336/6, 336/10, 336/15, ost. plochy pp. č. 243/26,
243/27
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Technické služby města Nymburk
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: se doplňuje:
k hospodaření – dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 9. 195.365,80,- Kč (separační dvůr),
do údržby se zodpovědností správce – doplňuje se:
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 104.637,- Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 80.950,- Kč
(městský hřbitov).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pro provozování doplňkové činnosti
je nutné dodržovat tato ustanovení: doplňuje se
– Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.
– Nařízení města Nymburk č. 2/2010, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních a kremačních služeb.
Obory živností volných:
Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona doplňuje se číslo odboru 70:
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (správa hřbitova).
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava
zařazení do bývalého okresu: Ostrava
b) název organizace: Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Jahnova 12
identifikační číslo: 75082861
Majetek, práva a závazky rušící se příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb přechází na zřizovatele.
MĚSTO OSTROV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov, okres Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary
sídlo: Masarykova 1289, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753347
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Znění článku 3.2.1. se doplňuje:
Zájmové vzdělávání se zajišťuje ve školní družině a školním klubu.
Nové znění odstavce:
3.2. Organizace poskytuje školské služby a vzdělávání:
3.2.1. Zájmové vzdělávání se zajišťuje ve školní družině a školním klubu
3.2.2. Škola poskytuje doplňující vzdělávací, sportovní a zájmové činnosti v rámci mimoškolní výchovy.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.
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MĚSTO RUMBURK
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 01. 07. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
b) název příspěvkové organizace: Správa rumburských areálů sportu – SRAS, příspěvková organizace
sídlo: 408 01 Rumburk, U nemocnice 2/90
identifikační číslo: 49888587 (zanikající organizace)
b) název přejímající organizace: Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: 408 01 Rumburk, SNP 484/29
identifikační číslo: 00830682
název sloučené organizace: Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk
sídlo: 408 01 Rumburk, SNP 484/29
identifikační číslo: 00830682
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
doplňuje se takto:
Vymezení hlavního účelu: a v zájmu uspokojování potřeb občanů v oblasti celkového rozvoj tělovýchovy, sportu
a využití volného času občanů k aktivnímu odpočinku
Předmět činnosti: doplňuje se takto:
dále poskytuje služby v oblasti tělovýchovy, sportu a využití volného času občanů, zejména pak:
– poskytování služeb občanů v sportu, tělovýchově, zábavě, odpočinku a zájmových činnostech;
– organizování sportovních, tělovýchovných, vzdělávacích a společenských akcí;
– oprava, údržba a provozování sportovních zařízení.
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: mění se takto:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do užívání na základě nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a vymezení souvisejících majetkových práv:
a) ke dni vydání této zřizovací listiny organizace užívá majetek zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí s účinností dnem 1. 7. 2014 a smlouvy o výpůjčce věcí movitých s účinností dnem 1. 3. 2009;
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: mění se takto:
Majetek organizace, získaný vlastní činností a vymezení práv, která organizaci umožní, aby tento vlastní majetek
organizace mohla upotřebit k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena:
– za vlastní majetek se ke dni 1. 7. 2014 považuje i majetek organizace, který byl vlastním majetkem organizace
ke dni 30.6.2014;
– organizace je povinna udržovat vlastní majetek v provozuschopném stavu, provádět jeho běžnou údržbu a běžné opravy související s odstraněním běžného opotřebení, a to v rozsahu do 150.000,- Kč na jednu akci, nestanoví-li právní předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
– organizace je u vlastního majetku oprávněna a povinna provádět rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy
a opravy nad rámec běžné údržby a nad rámec odstranění běžného opotřebení maximálně do 150.000,- Kč na
jednu akci, nestanoví-li právní předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

MĚSTO ŘEVNICE
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Řevnice (okres Praha-západ)
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Řevnice
sídlo: Školní 600, 252 30 Řevnice
identifikační číslo: 47005254
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

stránka 32

Ústřední věstník

Částka 4

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: změna
Původní vymezení:
Zřizovatel uděluje organizaci souhlas k výkonu výdělečné činnosti: Hostinská činnost.
Nové vymezení:
Zřizovatel uděluje organizaci souhlas k výkonu doplňkové výdělečné činnosti:
• Hostinská činnost
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
– Mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
– Zprostředkování obchodu a služeb;
Velkoobchod a maloobchod;
Ubytovací služby.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

MĚSTO TŘINEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 2. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace
sídlo: Bezručova 66, Třinec, 739 61, IČ: 750 89 424
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se nemění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: se nemění
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: dodatkem č. 3, zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek v zůstatkové ceně 0,-Kč k 10. 02. 2014, jehož inventární soupis tvoří přílohu zřizovací listiny
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 nemění
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se nemění
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se nemění
Ostatní části nezměněny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
sídlo: Habrová 302, Třinec, 739 61, IČ: 006 00 954
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: dodatkem č. 12 ke zřizovací listině se
‒ nahrazuje znění části Čl. 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:
Organizace se skládá ze tří středisek, jimiž jsou:
Středisko č. 1 – Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1
Středisko č. 2 – Domov Nýdek, Nýdek č. 545
Středisko č. 3 – Pečovatelská služba a Stacionář Jantar, Štefánikova 1173, Třinec 1
– stanice Pečovatelské služby: – Štefánikova 1173, Třinec 1
– Oldřichovice 783 (dům s pečovatelskou službou)
– doplňuje znění
v Čl. 3.1 Hlavní činnost – A, o nový bod: 6) Denní stacionář (§ 46 ZSS), ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinu tvoří především
osoby s Alzheimerovou chorobou, se stařeckou demencí a s dalšími typy dementního onemocnění. Poskytuje se
osobám ve věku od 50 let ve středisku Pečovatelská služba a Stacionář Jantar, Štefánikova 1173, Třinec
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: se nemění
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: dodatkem č. 12 se nahrazuje Příloha č. 1, která tvoří seznam majetku svěřeného organizaci
k 01. 01. 2009. Rozsah nemovitého a movitého majetku je zvýšen o přírůstky a snížen o úbytky v následujících
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letech do data účinnosti dodatku č. 12 zřizovací listiny. Nemovitý a movitý majetek je specifikován v inventárním
seznamu uloženém u organizace.
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 nemění
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se nemění
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se nemění
Ostatní části nezměněny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 09. 09. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
sídlo: ul. Kaštanová 412, 739 61 Třinec, IČ: 00847135
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se nemění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Text čl. IV zřizovací listiny nově
zní takto: „Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel. Ředitel organizace je jmenován a odvoláván dle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Plat ředitele organizace je stanoven dle platných právních předpisů. Odpovědnost ředitele
za činnost organizace vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. Ředitel za organizací jedná ve všech věcech samostatně
a podepisuje v souladu s podpisovým vzorem. Ředitele zastupuje v plném rozsahu činnosti zástupce statutárního
orgánu, kterým je zástupce, ředitele určený v organizačním řádu, podepisuje se v souladu s podpisovým, vzorem.“
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: se nemění
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 nemění
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: text čl. III odst. 3 písm. h) zřizovací
listiny zní takto: „Realitní činnost – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle platného ceníku schváleného zřizovatelem, přičemž v takto založených vztazích má organizace všechna práva a povinnosti pronajímatele
plynoucí z právních předpisů a uzavřené smlouvy. Organizace může se souhlasem zřizovatele uzavírat smlouvy
o výpůjčce nebytových prostor.“
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se nemění
Ostatní části nezměněny.
MĚSTO UHLÍŘSKÉ JANOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 4. 2014
a) Úplný název zřizovatele: město Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
b) Název organizace: Základní škola Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Článek VI., bod 1., odrážka pátá se
doplňuje takto:
Organizaci se stanovují tyto podmínky pro provozování doplňkové činnosti:
‒ prostředky získané doplňkovou činností použije organizace především pro podporu, rozvoj a zkvalitnění hlavní
činnosti nebo získané prostředky použije k úhradě výdajů doplňkové činnosti včetně financování odměny vedoucím kroužků
Článek VI., bod 2., odrážka čtvrtá se přidává v tomto znění:
Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel provozovat v těchto oblastech:
‒ poskytování zájmové činnosti (zájmové kroužky) za úplatu
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace ke dni 4. 3. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) Název organizace: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Varšavská 767, 400 03 Ústí nad Labem
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identifikační číslo: 71294821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem divadla je provozování divadelní činnosti spočívající v nastudování a veřejném scénickém předvádění divadelních děl výkonnými umělci, a to formou pořádání a spolupořádání divadelních představení nebo
jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i v zahraničí. Tato
činnost je vykonávaná na základě dramaturgického plánu.
K naplnění hlavního účelu vykonává organizace tyto hlavní činnosti:
‒ tvoří divadelní představení, zejména pro potřeby ústeckého regionu i mimo něj,
‒ provozuje umělecký soubor: činohru,
‒ pořádá kulturní akce, kulturně výchovné a vzdělávací akce, umělecké festivaly a soutěže, včetně jejich technického zajištění a zajištění služeb návštěvníkům,
‒ uvádí hostující soubory, skupiny a jednotlivce,
‒ pořizuje zvukové a zvukově obrazové záznamy vlastních divadelních představení i jiných představení, kterých
je spolupořadatelem,
‒ vydává a rozšiřuje periodické a neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, šíří a rozšiřuje zvukové
a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů,
‒ provozuje agenturní činnost v oblasti divadelní činnosti v tuzemsku i v zahraničí, vykonává práva ke svým
i jiným uměleckým akcím,
‒ poskytuje informační služby související s předmětem činnosti a to včetně zpřístupňování informací prostřednictvím počítačových a jiných sítí, pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze,
‒ vystavuje originály a rozmnoženiny děl.
Při zajišťování úkolů, uvedených v tomto článku spolupracuje s českými a zahraničními fyzickými osobami
a právními subjekty, jejichž činnost a cíle jsou v souladu s posláním a prací organizace.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný a odvolávaný Radou města Ústí nad Labem. Ředitel odpovídá Radě města za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních
předpisů. Ředitel zřizuje své poradní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy. Ředitel jmenuje a odvolává svého
zástupce, kterým je zastupován po dobu své nepřítomnosti. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu a funkci připojí ředitel nebo jeho zástupce svůj podpis a otisk razítka.
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se nepředává do hospodaření žádný majetek ve vlastnictví
zřizovatele.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Vymezení práv
Organizace spravuje svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla
zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele,
státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických
a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných
zdrojů. Organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou bodu 8.10. této zřizovací listiny.
Majetek získaný vlastní činností organizace, nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele. Tento majetek je ode
dne nabytí považován za majetek svěřený organizaci.
Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací
listiny a pokynů zřizovatele. K svěřenému majetku včetně majetku získaného vlastní činností má organizace následují práva a povinnosti:
‒ je povinna a oprávněna majetek hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy,
vést účetní a podrozvahovou evidenci movitého a nemovitého majetku,
‒ je povinna řádně užívat majetek k účelu, ke kterému je technicky určen v souladu s předmětem činnosti organizace,
‒ je povinna plnit veškeré povinnosti, které vyplývají zřizovateli jako vlastníkovi majetku z obecně závazných
právních předpisů,
‒ je povinna vést majetek v účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména potom je
povinna provádět řádně inventarizace tohoto majetku a vést předepsanou evidenci. Pokud jde o inventarizaci
majetku a závazků je povinna provádět 1x ročně vždy k 31.12. náležitého roku inventarizaci majetku v souladu
se zákonem o účetnictví a dle pokynů zřizovatele. O výsledcích těchto inventarizací je povinna informovat
zřizovatele,
‒ je oprávněna provádět účetní odpisy z majetku v souladu se zákonem o účetnictví a § 31 zákona č. 250/2000
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Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a platnými postupy účtování, podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
‒ je povinna majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy či neoprávněnému užívání majetku, dále před jeho opotřebením nad míru obvyklou. Pojištění majetku
zajišťuje vlastník,
‒ je povinna zabezpečovat v rámci svých možností a v rámci prostředků, které ji budou poskytnuty z rozpočtu
zřizovatele či státního rozpočtu, potřebné opravy majetku, přičemž náklady spojené s těmito opravami hradí
příspěvková organizace svými finančními prostředky v souladu s obecně závaznými právními předpisy o finančním hospodaření příspěvkových organizací a s pokyny zřizovatele,
‒ je povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby
komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech,
‒ je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacování a za tím účelem samostatně jednat
v soudních sporech jako účastník řízení,
‒ je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
‒ organizace je oprávněna jednotlivé movité věci tvořící majetek, pokud tyto movité věci pozbydou užitné hodnoty tak, že je již nelze nadále užívat k účelům, ke kterým byly technicky určeny v souladu s předmětem činnosti organizace a pokud jich nelze použít jinak, např. na náhradní díly, v rámci předmětu činnosti organizace
(dále jen neupotřebitelný majetek) : s předchozím souhlasem zřizovatele přenechat neupotřebitelný majetek
k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem; bez souhlasu zřizovatele
zlikvidovat neupotřebitelný majetek se zůstatkovou cenou do 4 000,- Kč, včetně, v ocenění jedné položky;
s předchozím souhlasem zřizovatele zlikvidovat neupotřebitelný majetek se zůstatkovou cenou nad 4 000,- Kč
v ocenění jedné položky (fyzickou likvidaci majetku se zůstatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně,
schvaluje na návrh organizace vedoucí řídícího odboru, u majetku se zůstatkovou cenou od 30 001,- Kč Rada
města), bez souhlasu zřizovatele zajistit prodej neupotřebitelného majetku se zůstatkovou cenou do 4 000,- Kč
včetně, v ocenění jedné položky, přičemž výnos po odečtení nákladů náleží zřizovateli; s předchozím souhlasem zřizovatele zajistit prodej neupotřebitelného majetku se zůstatkovou cenou nad 4 000,- Kč v ocenění jedné
položky (u majetku se zůstatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně, schvaluje na návrh organizace
vedoucí řídícího odboru, u majetku se zůstatkovou cenou od 30 001,- Kč Rada města), přičemž výnos po odečtení nákladů náleží zřizovateli; o důvodech neupotřebitelnosti majetku a o způsobu, jak bylo s tímto majetkem
naloženo je organizace povinna vést řádnou evidenci. Toto platí i pro případ, že některá z věcí patřících do
majetku bude použita na náhradní díly, či jinak se změní zásadně její podstata. Pokud organizace nepotřebuje
trvale některou z věcí tvořící movitý majetek k naplňování účelu, ke kterému byla zřízena (dále jen přebytečný
majetek), je oprávněna tento přebytečný majetek: předat zpět zřizovateli; s předchozím souhlasem zřizovatele
přenechat k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem; s předchozím
souhlasem zřizovatele prodat třetí osobě, přičemž výnos po odečtení nákladů náleží zřizovateli,
Organizace je oprávněna v případě zjištění manka nebo škody na movitém majetku vyřadit z účetní evidence:
‒ bez souhlasu zřizovatele majetek se zůstatkovou cenou do 4 000,- Kč včetně, v ocenění jedné položky,
‒ s předchozím souhlasem zřizovatele majetek se zůstatkovou cenou nad 4 000,- Kč, v ocenění jedné položky
(u majetku se zůstatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně, schvaluje na návrh organizace vedoucí
řídícího odboru, u majetku se zůstatkovou cenou od 30 001,- Kč Rada města),
Organizace je oprávněna jednotlivé movité věci pronajímat třetím osobám za cenu obvyklou. Tento pronájem
bude realizovat ve vlastní režii, tj. na vlastní náklady, svým jménem, na základě smluvních vztahů a na svojí
odpovědnost (nebezpečí škody nese výlučně organizace). Vlastník se pronájmu nezúčastňuje a nenese za něj
žádnou odpovědnost. Organizace není oprávněna mimo případy uvedené v tomto článku odst. 6.1, 6.2 a 6.3
svěřený majetek zcizovat, přenechávat k užívání třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Vymezení práv a povinností organizace k nemovitému majetku:
‒ není oprávněna svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem ani věcnými
břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob,
‒ je oprávněna smluvně pronajmout svěřený nemovitý majetek nebo poskytnout výpůjčku svěřeného nemovitého majetku na dobu jednoho roku, se souhlasem zřizovatele na dobu delší než 1 rok,
‒ smlouvy o nájmu uzavírá organizace svým jménem. Nájemní smlouvy budou uzavírány za podmínek stanovených zejména občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními předpisy s tím souvisejícími.
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Přehled nájemních smluv bude předložen zřizovateli vždy k 31. 12. náležitého roku k evidenci. Nájemné z výše
uvedených nájemních vztahů bude příjmem organizace. Organizace je povinna kdykoliv na vyžádání zřizovatele předložit nájemní smlouvy a přehled plateb a nedoplatků nájmu doložených výpisy z běžného účtu nebo
příjmovými platebními doklady,
‒ je oprávněna uzavřít: smlouvu o nájmu služebního bytu se zaměstnanci organizace s tím, že správce bytového
fondu zajistí zpracování nájemní smlouvy podle pokynů statutárního orgánu včetně provedení výpočtu nájemného a záloh na služby, a to na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho roku; v případě nevyužití služebního bytu
pro zaměstnance organizace je statutární orgán zmocněn uzavřít smlouvu o nájmu bytu (na základě rozhodnutí
tajemníka MmÚ) s jinou osobou a správce bytového fondu zajistí zpracování nájemní smlouvy včetně provedení výpočtu nájemného a záloh na služby na dobu určitou nejdéle na dobu jednoho roku; mandátní smlouvu
o obstarání správy bytového fondu se správcem vybraným zřizovatelem.
‒ je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění
svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu 1 roku, na dobu delší než 1 rok pouze s předchozím
souhlasem zřizovatele,
‒ v právních vztazích týkajících se nemovitého majetku (s výjimkou bodu 7. 1.) vystupuje organizace jménem
vlastníka (tj. zřizovatele), jako správce svěřeného majetku. Pro potřeby stavebního řízení může být řediteli
organizace dán souhlas vlastníka k jednotlivým případům, a to ke všem úkonům, které příslušejí vlastníku
nemovitosti, jíž se bude stavební řízení týkat. Tento souhlas může být vydán jen na základě písemné žádosti
ředitele příspěvkové organizace.
Jiná majetková práva organizace:
investiční záměr k investiční činnosti organizace financované za účasti finančních prostředků ze státního rozpočtu,
z rozpočtu územního samosprávného celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení
zřizovatele; je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
To neplatí u smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb, které je oprávněna uzavírat vlastním jménem,
při dodržování platných právních předpisů; je oprávněna pořizovat věci nákupem nebo na splátky nebo smlouvou
o pronájmu s právem koupě jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; není oprávněna nakupovat akcie
nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být
směnečným ručitelem; není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo
věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb;
nesmí: zřizovat nebo zakládat právnické osoby; mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za
účelem podnikání;
Je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s předchozím souhlasem
zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek. Je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele, bez souhlasu zřizovatele může rozhodnout a upustit od vymáhání pohledávky do výše
5 000 Kč v jednotlivém případě a to za předpokladu: jestliže dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena
ani vymáháním na dědicích; jestliže pohledávka je promlčena a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit, nelze-li
prokázat trvání pohledávky anebo nelze-li prokázat její výši a to ani v soudním či jiném řízení; je-li zřejmé, že další
vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky či by bylo neúspěšné.
přijímání darů do vlastnictví zřizovatele: organizace je oprávněna přijímat darem pro svého zřizovatele
‒ zásoby,
‒ movitý majetek v hodnotě do 40 000 Kč včetně v ocenění jedné položky, mimo dopravní prostředky, které lze
přijmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
‒ movitý majetek v hodnotě nad 40 000 Kč v ocenění jedné položky s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
Majetek uvedený v bodě a) b) a c) tohoto odstavce přijímá organizace jménem svého zřizovatele. Takto přijatý
majetek musí být potřebný k výkonu činnosti organizace.
Nabývání majetku do vlastnictví organizace:
‒ organizace může do svého vlastnictví nabýt majetek darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
s výjimkou peněžitých darů účelově neurčených, pro jejichž přijímání je organizaci touto zřizovací listinou dán
předchozí souhlas společný pro přijetí více účelově neurčených darů,
‒ organizace může do svého vlastnictví nabýt majetek děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je povinna dědictví odmítnout,
‒ majetek uvedený v bodě a) a b) tohoto odstavce musí být potřebný k výkonu činnosti organizace.
Vlastní majetek organizace eviduje ve svém účetnictví odděleně od majetku zřizovatele, provádí jeho účetní, popř.
daňové odpisy, pokud to umožňuje zákon o daních z příjmů,
Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní
úpravy.
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g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního účelu
a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová:
‒ pronájem nebytových prostor
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností:
‒ ubytovací služby
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
‒ praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou od 4. 3. 2014
zřízení příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) Název organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
sídlo: V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 71294945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je poskytování předškolního vzdělávání, které
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů,
předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání
napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.
‒ V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole.
‒ Zařízení školního stravování zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení.
Právnická osoba sdružuje:
Mateřskou školu – předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
Školní jídelnu – předmět činnosti školního stravování je vymezen v § 119 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel, jmenovaný zřizovatelem do funkce podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164
a § 165 tohoto zákona. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, právními
předpisy obce a jeho vnitřními organizačními předpisy. Jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován
po dobu své nepřítomnosti. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu
a funkci připojí ředitel nebo jeho zástupce svůj podpis a otisk razítka.
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se nepředává do hospodaření žádný majetek ve vlastnictví
zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace spravuje svěřený majetek včetně majetku
získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace
hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných zdrojů. Organizace nabývá majetek do vlastnictví
zřizovatele, s výjimkou bodu 8. 10. této zřizovací listiny.
Majetek získaný vlastní činností organizace, nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele. Tento majetek je ode
dne nabytí považován za majetek svěřený organizaci.
Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací
listiny a pokynů zřizovatele. K svěřenému majetku včetně majetku získaného vlastní činností má organizace následují práva a povinnosti:
‒ je povinna a oprávněna majetek hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy,
vést účetní a podrozvahovou evidenci movitého a nemovitého majetku,
‒ je povinna řádně užívat majetek k účelu, ke kterému je technicky určen v souladu s předmětem činnosti organizace,
‒ je povinna plnit veškeré povinnosti, které vyplývají zřizovateli jako vlastníkovi majetku z obecně závazných
právních předpisů,
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‒ je povinna vést majetek v účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména potom je
povinna provádět řádně inventarizace tohoto majetku a vést předepsanou evidenci. Pokud jde o inventarizaci
majetku a závazků je povinna provádět 1x ročně vždy k 31. 12. náležitého roku inventarizaci majetku v souladu se zákonem o účetnictví a dle pokynů zřizovatele. O výsledcích těchto inventarizací je povinna informovat
zřizovatele,
‒ je oprávněna provádět účetní odpisy z majetku v souladu se zákonem o účetnictví a § 31 zákona č. 250/2000
Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a platnými postupy účtování, podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
‒ je povinna majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy či neoprávněnému užívání majetku, dále před jeho opotřebením nad míru obvyklou. Pojištění majetku
zajišťuje vlastník,
‒ je povinna zabezpečovat v rámci svých možností a v rámci prostředků, které ji budou poskytnuty z rozpočtu
zřizovatele či státního rozpočtu, potřebné opravy majetku, přičemž náklady spojené s těmito opravami hradí
příspěvková organizace svými finančními prostředky v souladu s obecně závaznými právními předpisy o finančním hospodaření příspěvkových organizací a s pokyny zřizovatele,
‒ je povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby
komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech,
‒ je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacování a za tím účelem samostatně jednat
v soudních sporech jako účastník řízení,
‒ je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
‒ organizace je oprávněna jednotlivé movité věci tvořící majetek, pokud tyto movité věci pozbudou užitné hodnoty tak, že je již nelze nadále užívat k účelům, ke kterému byly technicky určeny v souladu s předmětem činnosti organizace a pokud jich nelze použít jinak, např. na náhradní díly, v rámci předmětu činnosti organizace
(dále jen neupotřebitelný majetek):
s předchozím souhlasem zřizovatele přenechat neupotřebitelný majetek k užívání jiné příspěvkové organizaci
zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem,
bez souhlasu zřizovatele zlikvidovat neupotřebitelný majetek se zůstatkovou cenou do 4 000,- Kč, včetně, v ocenění jedné položky,
s předchozím souhlasem zřizovatele zlikvidovat neupotřebitelný majetek se zůstatkovou cenou nad 4 000,- Kč
v ocenění jedné položky (fyzickou likvidaci majetku se zůstatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně,
schvaluje na návrh organizace vedoucí řídícího odboru, u majetku se zůstatkovou cenou od 30 001,- Kč Rada
města),
bez souhlasu zřizovatele zajistit prodej neupotřebitelného majetku se zůstatkovou cenou do 4 000,- Kč včetně,
v ocenění jedné položky, přičemž výnos po odečtení nákladů náleží zřizovateli,
s předchozím souhlasem zřizovatele zajistit prodej neupotřebitelného majetku se zůstatkovou cenou nad 4 000,Kč v ocenění jedné položky (u majetku se zůstatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně, schvaluje na
návrh organizace vedoucí řídícího odboru, u majetku se zůstatkovou cenou od 30 001,- Kč Rada města), přičemž
výnos po odečtení nákladů náleží zřizovateli,
o důvodech neupotřebitelnosti majetku a o způsobu, jak bylo s tímto majetkem naloženo je organizace povinna
vést řádnou evidenci. Toto platí i pro případ, že některá z věcí patřících do majetku bude použita na náhradní díly,
či jinak se změní zásadně její podstata.
pokud organizace nepotřebuje trvale některou z věcí tvořící movitý majetek k naplňování účelu, ke kterému byla
zřízena (dále jen přebytečný majetek), je oprávněna tento přebytečný majetek:
‒ předat zpět zřizovateli,
‒ s předchozím souhlasem zřizovatele přenechat k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem,
‒ s předchozím souhlasem zřizovatele prodat třetí osobě, přičemž výnos po odečtení nákladů náleží zřizovateli,
‒ organizace je oprávněna v případě zjištění manka nebo škody na movitém majetku vyřadit z účetní evidence:
bez souhlasu zřizovatele majetek se zůstatkovou cenou do 4 000,- Kč včetně, v ocenění jedné položky,
s předchozím souhlasem zřizovatele majetek se zůstatkovou cenou nad 4 000,- Kč, v ocenění jedné položky (u majetku se zůstatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně, schvaluje na návrh organizace vedoucí řídícího
odboru, u majetku se
zůstatkovou cenou od 30 001,- Kč Rada města),
organizace je oprávněna jednotlivé movité věci pronajímat třetím osobám za cenu obvyklou. Tento pronájem
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bude realizovat ve vlastní režii, tj. na vlastní náklady, svým jménem, na základě smluvních vztahů a na svojí odpovědnost (nebezpečí škody nese výlučně organizace). Vlastník se pronájmu nezúčastňuje a nenese za něj žádnou
odpovědnost,
organizace není oprávněna mimo případy uvedené v tomto článku odst. 6.1, 6.2 a 6.3 svěřený majetek zcizovat,
přenechávat k užívání třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Vymezení práv a povinností organizace k nemovitému majetku:
‒ není oprávněna svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem ani věcnými
břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob,
‒ je oprávněna smluvně pronajmout svěřený nemovitý majetek nebo poskytnout výpůjčku svěřeného nemovitého majetku na dobu jednoho roku, se souhlasem zřizovatele na dobu delší než 1 rok,
‒ smlouvy o nájmu uzavírá organizace svým jménem. Nájemní smlouvy budou uzavírány za podmínek stanovených zejména občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími právními předpisy s tím souvisejícími.
Přehled nájemních smluv bude předložen zřizovateli vždy k 31. 12. náležitého roku k evidenci. Nájemné z výše
uvedených nájemních vztahů bude příjmem organizace. Organizace je povinna kdykoliv na vyžádání zřizovatele předložit nájemní smlouvy a přehled plateb a nedoplatků nájmu doložených výpisy z běžného účtu nebo
příjmovými platebními doklady,
je oprávněna uzavřít:
smlouvu o nájmu služebního bytu se zaměstnanci organizace s tím, že správce bytového fondu zajistí zpracování
nájemní smlouvy podle pokynů statutárního orgánu včetně provedení výpočtu nájemného a záloh na služby, a to
na dobu určitou,
nejdéle na dobu jednoho roku,
v případě nevyužití služebního bytu pro zaměstnance organizace je statutární orgán zmocněn uzavřít smlouvu
o nájmu bytu (na základě rozhodnutí tajemníka MmÚ) s jinou osobou a správce bytového fondu zajistí zpracování
nájemní smlouvy včetně provedení výpočtu nájemného a záloh na služby na dobu určitou nejdéle na dobu jednoho
roku,
mandátní smlouvu o obstarání správy bytového fondu se správcem vybraným zřizovatelem.
je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého
hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu 1 roku, na dobu delší než 1 rok pouze s předchozím souhlasem
zřizovatele,
v právních vztazích týkajících se nemovitého majetku (s výjimkou bodu 7. 1.) vystupuje organizace jménem vlastníka (tj. zřizovatele), jako správce svěřeného majetku. Pro potřeby stavebního řízení může být řediteli organizace
dán souhlas vlastníka k jednotlivým případům, a to ke všem úkonům, které příslušejí vlastníku nemovitosti, jíž
se bude stavební řízení týkat. Tento souhlas může být vydán jen na základě písemné žádosti ředitele příspěvkové
organizace.
Jiná majetková práva organizace:
‒ investiční záměr k investiční činnosti organizace financované za účasti finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
‒ je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. To neplatí u smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb, které je oprávněna uzavírat vlastním jménem,
při dodržování platných právních předpisů,
‒ je oprávněna pořizovat věci nákupem nebo na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
‒ není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči
jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem,
‒ není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým
zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb,
nesmí:
‒ zřizovat nebo zakládat právnické osoby,
‒ mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání,
‒ je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s předchozím souhlasem
zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek,
‒ je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele, bez souhlasu zřizovatele může rozhodnout a upustit od vymáhání pohledávky do výše 5 000 Kč v jednotlivém případě a to za
předpokladu:
jestliže dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích,
jestliže pohledávka je promlčena a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit, nelze-li prokázat trvání pohledávky
anebo nelze-li prokázat její výši a to ani v soudním či jiném řízení,
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je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky či by bylo
neúspěšné.
Přijímání darů do vlastnictví zřizovatele: organizace je oprávněna přijímat darem pro svého zřizovatele
‒ zásoby,
‒ movitý majetek v hodnotě do 40 000 Kč včetně v ocenění jedné položky, mimo dopravní prostředky, které lze
přijmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
‒ movitý majetek v hodnotě nad 40 000 Kč v ocenění jedné položky s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
Majetek uvedený v bodě a) b) a c) tohoto odstavce přijímá organizace jménem svého zřizovatele. Takto přijatý
majetek musí být potřebný k výkonu činnosti organizace.
Nabývání majetku do vlastnictví organizace:
‒ organizace může do svého vlastnictví nabýt majetek darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
s výjimkou peněžitých darů účelově neurčených, pro jejichž přijímání je organizaci touto zřizovací listinou dán
předchozí souhlas společný pro přijetí více účelově neurčených darů,
‒ organizace může do svého vlastnictví nabýt majetek děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je povinna dědictví odmítnout,
‒ majetek uvedený v bodě a) a b) tohoto odstavce musí být potřebný k výkonu činnosti organizace.
‒ vlastní majetek organizace eviduje ve svém účetnictví odděleně od majetku zřizovatele, provádí jeho účetní,
popř. daňové odpisy, pokud to umožňuje zákon o daních z příjmů,
Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní
úpravy.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a v účetnictví se sleduje odděleně od hlavní činnosti organizace. Organizaci se povoluje následující
doplňková činnost:
‒ pronájem nemovitostí a nebytových prostor
‒ prodej výrobků
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou od 1. 5. 2014.

MĚSTYS NOVÉ DVORY
oznamuje
změnu názvu zřizovatele ke dni 16. 4. 2014
a) Úplný název zřizovatele: změna z názvu obec Nové Dvory na městys Nové Dvory
b) Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora

OBEC BĚLÁ POD PRADĚDEM
oznamuje
změnu názvu zřizovatele ke dni 16. 4. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Obec Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
b) Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem
sídlo: Adolfovice čp. 170, 790 01 Jeseník, okres Jeseník
identifikační číslo: 75029456
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: dodatek č. 9 ke zřizovací listině
‒ svěřený majetek – budova Základní a Mateřské školy v Bělé pod Pradědem – zateplení
dodatkem č. 9 ke zřizovací listině č. 1103/2002 ze dne 24. 9. 2002 svěřuje majetek k hospodaření příspěvkové
organizaci Základní škole a Mateřské škole Bělá pod Pradědem, Adolfovice čp. 170, 790 01 Jeseník, okres Jeseník,
IČO 750 294 56, a to nemovitého majetku.
Další body zřizovací listiny zůstávají beze změny.

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 41

OBEC LÍŠŤANY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 4. 8. 2014
a) Úplný název zřizovatele: obec Líšťany, okres Plzeň – sever
b) Název organizace: Mateřské centrum Sluníčko
sídlo: Líšťany 9, 330 35
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování výchovné péče zaměřené na rozvoj schopností a dovedností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku
‒ poskytování hlídání dětí předškolního a mladšího věku s cílem podpořit zaměstnanost rodičů dětí
‒ sdružovat rodiče a děti při volnočasových aktivitách
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitelka,
kterou jmenuje a odvolává Rada obce Líšťany, a to na základě rozhodnutí Rady obce Líšťany. Ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace samostatně tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: vymezení věcí, práv a závazků, které jsou ke dni účinnosti této zřizovací listiny svěřeny příspěvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je obsahem přílohy č. 1 Seznam
movitého majetku, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, spravovat a efektivně využívat k zajištění hlavní činnosti
(účelu), pro kterou byla zřízena.
Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména (nikoliv však výlučně) tyto povinnosti:
‒ majetek evidovat a vést předepsanou evidenci a účetnictví
‒ pečovat o údržbu majetku a provádět jeho opravy
‒ pečovat o využívání majetku k plnění účelu vyplývajícího z hlavní činnosti
‒ chránit majetek před zcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužívání
‒ využívat všech právních prostředků k ochraně svěřeného majetku, zejména (nikoli však výlučně) včas uplatňovat právo na náhradu škody
‒ dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a další právní předpisy související s hospodařením příspěvkových organizací.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací
a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele.
Příspěvková organizace dále hospodaří s prostředky získaných z peněžních darů od fyzických a právnických
osob.
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace může do svého vlastnictví nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od svého zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; děděním (bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví
odmítnout), nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle Čl. 6.5 písm. a) této
zřizovací listiny, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí daru v hodnotě do
5.000,- Kč za každý takto poskytnutý dar na dary účelově neurčené.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: žádné
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

OBEC LUŽICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2014
a) Úplný název zřizovatele: obec Lužice, okres Hodonín

stránka 42

Ústřední věstník

Částka 4

b) Název organizace: Správa majetku obce Lužice, příspěvková organizace
sídlo: Lužice, Česká 592/1, 696 18
identifikační číslo: 720 20 652
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ provozování a správa bytových domů a bytů
‒ provozování a správa nebytových prostor
‒ provozování a správa kabelové televize
OBEC PŘÍSEČNÁ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2014
a) Úplný název zřizovatele: obec Přísečná, okres Český Krumlov
b) Název organizace: Mateřská škola Přísečná
sídlo: Přísečná 19, 381 01 Český Krumlov
identifikační číslo: 70994714
Příspěvková organizace byla zrušena k 30. 6. 2014 bez náhrady a veškeré práva a povinnosti převzal zřizovatel.
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VYBERTE SI Z NABÍDKY

VĚSTNÍKŮ A ZPRAVODAJŮ

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2015 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Název věstníku, zpravodaje

Záloha
na předplatné

Ústřední věstník ČR

6krát ročně

400 Kč

Věstník Ministerstva zemědělství

3krát ročně

200 Kč

Věstník Ministerstva zdravotnictví

10krát ročně

1000 Kč

6krát ročně

500 Kč

12krát ročně

600 Kč

Finanční zpravodaj
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354 G Fax: 233 553 422
e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

www.sevt.cz
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ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 400 Kč. Tiskne: SPRINT
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 254, fax: 233 553 422; drobný prodej
v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 – Brno, Česká 14,
tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných
knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného
jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po
ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné
objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné
číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových
zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa
27. 12. 1994.

