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Ústřední věstník

Částka 7

MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386, příspěvková organizace
sídlo: Konopišťská 386, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů, § 57 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní klub, školní jídelna a závodní stravování pro zaměstnance, zajišťování plaveckých výcviků a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy, další místo poskytovaného
vzdělávání nebo školských služeb: Hodějovského 1133, 256 01 Benešov
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, příspěvková organizace
sídlo: Na Karlově 372, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033054
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů, § 33 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní družina,
školní klub, školní jídelna a závodní stravování pro zaměstnance, zajišťování plaveckých výcviků, lyžařských
výcvikových kursů, školy v přírodě a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy, zabezpečování další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: MŠ a ŠD Na Karlově 1534, 256 01
Benešov
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola Benešov, Dukelská 1818, příspěvková organizace
sídlo: Dukelská 1818, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033071
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina, školní klub, školní jídelna a závodní stravování pro
zaměstnance, zajišťování plaveckých výcviků, lyžařských výcvikových kursů, školy v přírodě a dalších akcí
souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy, provozování informačního a komunitního centra
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

stránka 240

Ústřední věstník

Částka 7

4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola Benešov, Jiráskova 888, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 888, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033062
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina, školní klub, školní jídelna a závodní stravování pro
zaměstnance, zajišťování plaveckých výcviků, lyžařských výcvikových kursů, školy v přírodě a dalších akcí
souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola „Berušky“ Benešov, Táborská 350, příspěvková organizace
sídlo: Táborská 350, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 33 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování
pro zaměstnance, provozování dvou speciálních tříd v souhlasu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí,
žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování plaveckých výcviků a dalších
akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,

Částka 7

Ústřední věstník

stránka 241

–
–
–
–
–
–
–
–
–

hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
udržovat majetek v provozuschopném stavu,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546, příspěvková organizace
sídlo: Dukelská 1546, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033038
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 33 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování
pro zaměstnance, zajišťování plaveckých výcviků a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností
školy, centrum pro maminky na MD
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711, příspěvková organizace
sídlo: Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033020
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: § 33 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování
pro zaměstnance, zajišťování plaveckých výcviků a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností
školy
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
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:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola „Čtyřlístek“ Benešov, Bezručova 1948, příspěvková organizace
sídlo: Bezručova 1948, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 75033011
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 33 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování
pro zaměstnance, zajišťování plaveckých výcviků a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností
školy, Dětský klub Ma.Mi.
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Dům dětí a mládeže Benešov, příspěvková organizace
sídlo: Poštovní 1668, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 61664634
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 111 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost
pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce v průběhu celého roku, k této činnosti se využívá prostor
a zařízení budovy DDM Benešov, Poštovní 1668, místnosti Ekocentra Benešov, Piaristická 888, budova a areál
Turistické základny Jablonná nad Vltavou 44, další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Tyršova 438, 256 01 Benešov, Jiráskova 888, 256 01 Benešov, Černoleská 2047, 256 01 Benešov, Žižkova 471,
256 01 Benešov
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov, Žižkova 471, příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 471, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 69764051
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 109 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytování
základního uměleckého vzdělání ve čtyřech oborech, a to v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárnědramatickém, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Malé náměstí 74, 256 01 Benešov, Teplýšovice
75, 256 01 Benešov, Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice, Školní 171, 257 44 Netvořice, Jílovská 81, 257 41
Týnec nad Sázavou, 257 24 Chocerady
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání vzdělávacích kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Školní jídelna Benešov, Dukelská 1818, příspěvková organizace
sídlo: Dukelská 1818, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 49828851
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 119, 121 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby na základě uzavřené smlouvy o závodním stravování, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 888, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 49828894
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 119, 121 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby na základě uzavřené smlouvy o závodním stravování, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Školní jídelna Benešov, Na Karlově 372, příspěvková organizace
sídlo: Na Karlově 372, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 61660094
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: § 119, 121 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
udržovat majetek v provozuschopném stavu,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby na základě uzavřené smlouvy o závodním stravování, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Pečovatelská služba okresu Benešov, příspěvková organizace
sídlo: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 71459251
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečení a poskytování pečovatelské služby – terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
zejména osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a rodinám s dětmi, poskytování pečovatelské služby těžce zdravotně postiženým a starým osobám,
poskytování pečovatelské služby občanům, kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují další péči o jejich osobu, poskytování jednoduchého sociálního poradenství v oblasti péče o staré zdravotně postižené občany
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: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benešov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Městská sportovní zařízení, příspěvková organizace
sídlo: Hráského 1913, 256 01 Benešov
identiﬁkační číslo: 45131716
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů a potřeb, provoz,
správa, opravy, údržba a kontrola sportovních, tělovýchovných a rekreačních zařízení v souladu se zvláštní
smlouvou, poskytování sportovních, tělovýchovných služeb občanské veřejnosti – fyzickým osobám a sportov-
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ním organizacím v prostorách sportovních areálů, které organizace užívá na základě zvláštní smlouvy, pořádání
sportovních a tělovýchovných akcí
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
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:
– k nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem věcí movitých, poskytování rekreačních a ubytovacích služeb včetně služeb s nimi
souvisejících v areálu Nová Živohošť včetně oprávnění uzavírat za účelem poskytování těchto služeb nájemní
smlouvy v postavení nájemce, nákup a prodej zboží, poskytování služeb souvisejících s nájmem nájemcům nebytových prostor a provozovatelům prodejních automatů ve všech objektech, které organizace užívá na základě
zvláštní smlouvy, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1992 na dobu neurčitou
MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ
oznamuje

změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Brandýs nad Orlicí
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Mateřská škola Brandýs nad Orlicí, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 374, 561 12 Brandýs nad Orlicí
identiﬁkační číslo: 75015358
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku a ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 8. 2002 na dobu neurčitou
MĚSTO KRAVAŘE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kravaře
zařazení do okresu: Opava
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b) název: Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace
sídlo: Alejní 375/22, 747 21 Kravaře
identiﬁkační číslo: 47815868
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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č.p. 375, na parc.č. 2768, budova bez č.p./če., na parc.č. 2750,
budova bez č.p./če., na parc.č. 2749/2, pozemky – parc.č. 2768, zast. plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 2767, ost.
plocha, parc.č. 2750, zast. plocha a nádvoří, vše v obci Kravaře, k. ú. Kravaře ve Slezsku, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– příspěvková organizace hospodaří s movitým a nemovitým majetkem v souladu s platnými zákonnými normami,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– uzavírání jednorázových nájemních smluv na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– hospodaření s přidělenými ﬁnančními prostředky jako zadavatel veřejných zakázek ve smyslu zákona
č. 137/20006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných 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 nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání školících akcí, pořádání společenských a kulturních akcí pro veřejnost, prodej vlastních
výrobků a služeb, pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou

MĚSTO KRNOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 2 628 869,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 812 885,26 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
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bezúplatným převodem od zřizovatele,
darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, příspěvková organizace
sídlo: Hlubčická 89, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 2 315 906,- Kč, movitý majetek v hodnotě 864 281,87 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, Karla Čapka 12a, příspěvková organizace
sídlo: Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 7 421 874,- Kč, movitý majetek v hodnotě 4 483 902,99 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, hostinská činnost,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
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4. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, Jiráskova 43, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 43, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 7 388 616,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 382 499,02 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, příspěvková organizace
sídlo: Maxima Gorkého 22, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 2 759 555,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 537 423,63 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:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, příspěvková organizace
sídlo: Mikulášská 8, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 974 488,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 283 410,50 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,

Částka 7

Ústřední věstník

stránka 253

– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, Svatováclavská 13, příspěvková organizace
sídlo: Svatováclavská 13, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 2 264 782,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 085 018,21 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
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8. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 34, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 3 967 631,- Kč, movitý majetek v hodnotě 3 600 535,53 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Míru 12, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 2 258 173,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 101 719,81 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:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 4 790 797,- Kč, movitý majetek v hodnotě 6 054 285,- 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, příspěvková organizace
sídlo: Smetanův okruh 4, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 21 577 065,- Kč, movitý majetek v hodnotě 5 390 181,76 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
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12. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Základní škola Krnov, Žižkova 3, příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 3, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 20 423 844,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 9 016 430,80 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, příspěvková organizace
sídlo: Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 60 224 046,20 Kč, movitý majetek v hodnotě 7 605 180,24 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:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, hostinská činnost,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Školní jídelna Krnov, Albrechtická 2, příspěvková organizace
sídlo: Albrechtická 2, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 6 754 853,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 645 164,50 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, hostinská činnost,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Hrdinů 1, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 39 930 431,87 Kč, movitý majetek v hodnotě 3 047 596,59 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, hostinská činnost,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
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16. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Zařízení školního stravování Krnov, Žižkova 1, příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 1, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování závodního stravování svým pracovníkům
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: nemovitý majetek v hodnotě 5 999 108,- Kč, movitý majetek v hodnotě 5 861 022,49 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, hostinská činnost,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 6. 2005 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Městská knihovna Krnov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 462 640,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 5 537 861,02 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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–
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k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
bezúplatným převodem od zřizovatele,
darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2001 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace
sídlo: Dobrovského 16, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 776 281,14 Kč, movitý majetek v hodnotě 3 997 688,05 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2006 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Krnov
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Městské informační a kulturní středisko Krnov, příspěvková organizace
používaná zkratka: MIKS Krnov
sídlo: Zacpalova 964/1, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem
identiﬁkační číslo: 00601179
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnosti sloužící k uspokojování potřeb občanů města v oblasti kultury, ekologické výchovy
a poskytování informací, rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových, sociálních a zájmových
skupin obyvatelstva v oblastech realizační, organizátorské a vlastní pořadatelské činnosti, odborně poradenské,
informační a nabídkové kulturní činnosti a servisu placených a jiných speciálních kulturních služeb, organizační struktura – programové oddělení, propagační oddělení, ekonomické oddělení, provozní oddělení, Městské
muzeum, Městské divadlo, Koncertní síň, Středisko ekologické výchovy, Kino Mír 70, Turistické informační
centrum, Flemmichova vila
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: nemovitý majetek v hodnotě 52 282 689,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 18 019 351,33 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 2. 9. 1992 na dobu neurčitou
20. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85, příspěvková organizace
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nový název: Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace
sídlo: Albrechtická 85, 794 01 Krnov
identiﬁkační číslo: beze změny

MĚSTO MOST
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
sídlo: Svážná 2342, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 49872184
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace
sídlo: U Stadionu 1028, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47326409
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
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– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
sídlo: Václava Talicha 1855, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47325615
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace
sídlo: Zlatnická 186, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 49872265
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace
sídlo: Jakuba Arbesa 2454, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47326204
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace
sídlo: Vítězslava Nezvala 2614, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47326328
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace
sídlo: Zdeňka Štěpánka 2912, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47326239
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace
sídlo: Obránců míru 2944, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 00830984
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace
sídlo: Rozmarýnová 1692, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47324082
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace
sídlo: J. A. Komenského 474, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47324180
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
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b) název: Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace
sídlo: Albrechtická 414, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 00830992
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 1235, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47326417
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
sídlo: Hutnická 2938, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 49872206
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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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace
sídlo: Růžová 1427, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 49872192
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace
sídlo: Antonína Sochora 2937, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 49872214
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 44, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 72742364
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvková organizace
sídlo: Obránců míru 2364, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47324261
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:
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mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace
sídlo: Moskevská 13, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 47324147
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Městská knihovna Most, příspěvková organizace
sídlo: Moskevská 12, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 00080713
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Centrum volného času v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 00828611
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Centrum rozvoje turismu Mostecka, příspěvková organizace
sídlo: Radniční 1, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 75128730
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:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
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:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
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– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– vytvořením věci nebo nabytím dle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– vydržením dle § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO SEČ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Seč
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Základní škola, Seč, příspěvková organizace
sídlo: Čs. pionýrů 298, 538 07 Seč
identiﬁkační číslo: 70992606
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina, školní jídelna a výdejna, zajišťování závodního stravování, odloučené pracoviště na adrese: Čs. pionýrů 341, 538 07 Seč
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: movitý majetek v hodnotě 3 497 436,89 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek vždy s ohledem na možná rizika,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných 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 nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: organizování akcí rozvíjejících a podporujících zájmovou činnost žáků ve volném čase, obchodní činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, pořádání a organizační zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí, poskytování poradenských služeb v pedagogicko-psychologické oblasti, půjčování movitého majetku jiným subjektům za úplatu, pronájem tělocvičny a učeben školy a dalších
prostor (včetně venkovních) jiným subjektům bezúplatně či za úplatu, pronájem reklamních ploch a míst pro
automaty na občerstvení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Seč
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Mateřská škola, Seč, příspěvková organizace
sídlo: Na Hrázi 300, 538 07 Seč
identiﬁkační číslo: 70992592
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 1 680 166,20 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek se považuje ode dne jeho nabytí za vlastnictví příspěvkové organizace,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek vždy s ohledem na možná rizika,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných 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 nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: organizování akcí rozvíjejících a podporujících zájmovou činnost žáků ve volném čase, obchodní
činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, pořádání a organizační zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí, poskytování poradenských služeb v pedagogicko-psychologické oblasti, půjčování
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movitého majetku jiným subjektům za úplatu, pronájem učeben školy a dalších prostor (včetně venkovních)
jiným subjektům bezúplatně či za úplatu, pronájem reklamních ploch, provozování stravovacích služeb cizím
osobám, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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