Ročník 2017

ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 1

Rozesláno dne 1. února 2017

Cena 150,– Kč

OBSAH:
Oznámení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 2–104

stránka 2

Ústřední věstník

Částka 1/2017

MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
změnu u organizační složky státu ke dni 19. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název organizační složky státu: Centrum sportu Ministerstva vnitra
nový název: OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
identifikační číslo: 75151898
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
sídlo: Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 70840385
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola, základní škola a praktická škola, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace
sídlo: náměstí B. Martinů 2952/5, 695 03 Hodonín
identifikační číslo: 70284831
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Letokruh – středisko volného času Letovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Tyršova 1069/25, 679 61 Letovice
identifikační číslo: 00839809
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 756/14, 602 00 Brno-střed
identifikační číslo: 00226441
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín
nové sídlo: Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 00577235
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace
sídlo: Brjanská 3079, 272 04 Kladno IV.
identifikační číslo: 00875350
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Příspěvková organizace je dětským domovem pro děti do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a jejím hlavním účelem je poskytování zdravotních služeb a
zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku. Může též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z
důvodů nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví.
2. Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným
a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou,
konzultační, posudkovou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně
ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.
3. Součástí poskytovaných zdravotních služeb je zajištění souvisejících technicko-hospodářsko-obchodních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem Dětského centra Kladno, příspěvkové organizace Středočeského kraje, je ředitel, kterého
podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, jmenuje
a odvolává Rada Středočeského kraje.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace Středočeského kraje a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo
natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko příspěvkové organizace. Ředitel je odpovědný
Radě Středočeského kraje za činnost organizace a hospodaření organizace.
Ředitel je oprávněn jmenovat a odvolávat svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době
jeho nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce (příp. slova „v zastoupení
ředitele“) a razítko příspěvkové organizace. Za závazky vyplývající z jednání zástupce je ředitel odpovědný stejně,
jako kdyby rozhodoval sám.
Při své činnosti se ředitel (i jeho zástupce) řídí obecně platnými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele.
Je oprávněn:
–– uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
–– jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů
–– vydat organizační řád.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož inventurní soupis je
uložen u příspěvkové organizace. Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, je uveden v příloze této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou v odstavci 3 a v odstavci 4
tohoto článku.
3. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním; bez předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
4. V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 24-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011, pořizuje od 1. 1.
2012 příspěvková organizace do svého vlastnictví tento majetek:
I. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
a) Účtová skupina
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
		
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
		
013 - Software
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014 - Ocenitelná práva
		
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
		
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
b) Účtová skupina
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
		
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
		
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
		
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
II. Účtová třída 1 - Zásoby
a) Účtová skupina 11 - Materiál
b) Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby
c) Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby
III. Majetek účtovaný přímo do spotřeby
5. Příspěvková organizace je povinna s majetkem předaným k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) a s vlastním
majetkem hospodařit efektivně, ekonomicky a účelně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení po
celou dobu svojí existence.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
1.1.Organizace hospodaří s majetkem předaným k hospodaření, včetně majetku získaného vlastní činností, v souladu
s hlavním účelem, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu své činnosti.
1.2.Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění, zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a podle této zřizovací listiny, včetně případných dodatků k této zřizovací listině, směrnic a pokynů
zřizovatele.
2. Nemovitý majetek
2.1.O veškerých dispozicích, týkajících se změny vlastnictví nemovitosti, jejich součástí a příslušenství (tj. zejména
nabytí, prodej, směna, darování či jiný úplatný nebo bezúplatný převod na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
zcizení příp. další změna)
rozhodne a je provede zřizovatel.
2.2.O změně účelu využití nemovitosti, jejich součástí a příslušenství rozhodne zřizovatel.
2.3.Další dispozice s nemovitým majetkem (tj. zejména uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, o právu odpovídajícímu věcnému břemenu, vložení do majetku právnických nebo fyzických osob)
se řídí zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, směrnicemi a pokyny zřizovatele.
3. Jiná majetková práva
3.1.Příjmy z případného prodeje majetku, je-li prodej zřizovatelem připuštěn, vede organizace v účetnictví odděleně.
Použití příjmů z prodeje majetku se řídí směrnicí zřizovatele.
3.2.Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
3.3.Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
3.4.Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s předchozím
souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
3.5.Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3.6.Organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba.
3.7.Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
3.8.Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
3.9.Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
3.10.Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
Finanční hospodaření organizace
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky získanými
vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a směrnicemi zřizovatele.
2. Organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok, kterou předloží
zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace, IČ: 00875350 je na základě souhlasu

Částka 1/2017

Ústřední věstník

stránka 5

Zastupitelstva kraje č. 24-19/2011/ZK ze dne 11. 11. 2011 oprávněna provozovat podle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, následující zařízení sociálně právní ochrany:
A) podle § 40
zařízení odborného poradenství pro péči o děti.
Náplní zařízení odborného poradenství pro péči o děti je poskytování doporučení zaměřených na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně postižené. V rámci odborného poradenství se v
tomto zařízení poskytují nebo zprostředkovávají rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí rady
ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších otázkách týkajících se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.
B) podle § 42 a následujících
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
a) Předmětem činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytovat ochranu a pomoc dítěti, které
se ocitlo bez jakékoli péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo
duševně týrané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho
práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a
v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné péče.
b) Financování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bude zabezpečováno v závislosti na právním
titulu pobytu dítěte jednak státním příspěvkem pro zřizovatele zařízení a příspěvkem rodičů dítěte anebo v případě
žádosti rodičů o umístění dítěte na základě přímé dohody mezi rodiči a zařízením.
C) podle § 44 a následujících
zařízení pro výkon pěstounské péče.
Zařízení je určeno k zajištění poskytování skupinové pěstounské péče jako náhradní formy rodinné výchovy dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny.
Organizace je povinna při výkonu této doplňkové činnosti dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení právních předpisů souvisejících.
2. na základě souhlasu Zastupitelstva Středočeského kraje č…75-21/2012/ZK ze dne 19. 3. 2012 je podle § 23, příloha č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů organizace oprávněna
poskytovat „péči o dítě do 3 let věku“
3. Účetnictví a hospodaření těchto zařízení je organizace povinna sledovat odděleně.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
identifikační číslo: 00066001
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajištění výstavby, správy a údržby silnic v majetku Středočeského
kraje.
2. Základním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je:
–– výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Středočeského
kraje
–– zajištění a ochranu silnic pro plynulost a bezpečnost silničního provozu
–– opravy, údržba a zimní údržba silnic ve vlastnictví České republiky na území Středočeského kraje, u nichž je
tato činnost na organizaci převedena a vymezena smlouvou ve smyslu úst. § 9, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, včetně případného výkonu jejich majetkové správy
–– účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků převedených z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu
státních fondů, případně z jiných zdrojů.
–– výstavba, oprava, údržba a majetková správa rekreačních areálů, jeho součástí a příslušenství ve vlastnictví
Středočeského kraje
–– výstavba, oprava, údržba a majetková správa chovatelských areálů, jeho součástí a příslušenství ve vlastnictví
Středočeského kraje
–– výsadba, údržba, těžba a majetková správa lesních porostů, lesních pozemků, jeho součástí a příslušenství ve
vlastnictví Středočeského kraje
Jde zejména o tyto činnosti:
–– zpracování podkladů a návrhů pro využití finančních prostředků
–– spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, poskytování podkladů a zpracovávání stanovisek
–– vedení majetkové evidence silnic, mostů, jejich součástí a příslušenství
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–– zajištění hlavních a mimořádných prohlídek silnic a prohlídek objektů v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami s využitím moderního informačního systému
–– zajištění a provádění kontrol kvality práce a kontrol úrovně hospodaření s finančními prostředky, zařízením a
materiály na silniční síti v kraji
–– výkon dalších činností vyplývající z práv a povinností vlastníka stanovených zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších
právních předpisů
–– výkon provozních a výrobních činností souvisejících s hlavní činností zajišťuje příspěvková organizace prostřednictvím smluvních subjektů.
–– provádění inženýrské činnosti
–– provádění investiční činnosti
–– zabezpečení údržby a oprav svěřených silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození
silnic a jejich součástí a příslušenství,
–– zajištění údržby a oprav mostů na svěřených silnicích,
–– zabezpečení sjízdnosti svěřených silnic v zimním období dle schváleného plánu,
–– součinnost při provádění majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických
osob zastavěných stavbami svěřených silnic,
–– zpracovávání a projednávání návrhů na změny v kategoriích pozemních komunikací na území zřizovatele,
–– při správě rekreačního zařízení jde zejména o tyto činnosti:
–– spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, poskytování podkladů a zpracovávání stanovisek
za vlastníka nemovitosti
–– vedení majetkové evidence pozemků, staveb a jejich součástí a příslušenství
–– výkon provozních a výrobních činností souvisejících s hlavní činností zajišťuje příspěvková organizace vlastním prostřednictvím, případně prostřednictvím smluvních subjektů
–– provoz, údržba, zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy lanového
centra
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
dětské ZOO
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
kempu, zázemí kempu, parkoviště kempu
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
parkoviště a vrátnice
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
rozhledny
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
in-line drah
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
dětského hřiště
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
příjezdů k objektům
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
chodníků včetně zabezpečení zimní údržby
–– provoz, údržba, opravy a zajištění hlavních a mimořádných prohlídek a revizí v souladu s právními předpisy
stávající cyklotrasy, pěší naučné trasy pro děti, dopravního značení a drobné architektury
–– zabezpečení sjízdnosti svěřených komunikací IV. třídy v letním a zimním období
–– vykonávat činnosti vyplývajících z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně a neveřejně přístupných prostor rekreačních areálů a objektů (rozhledny, vyhlídky, kempy, parkoviště) zpřístupnit za úplatu. V
souladu s platnými zákony a směrnicemi Středočeského kraje pronajímá prostory v objektech, které spravuje.
Ve své činnosti se příspěvková organizace řídí příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy zřizovatele a podléhá vedení a kontrole zřizovatele.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada zřizovatele. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za příspěvkovou organizaci tak, že k jejímu napsanému, nebo
vytištěnému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis.
Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, je oprávněn činit veškeré právní úkony jménem příspěvkové organizace
ve všech věcech a plně odpovídá za činnost a rozvoj příspěvkové organizace.
Statutárním zástupcem ředitele po dobu nepřítomnosti ředitele je osoba jmenovaná ředitelem organizace.
Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace a řídí ji v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy zřizovatele.
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5. Ředitel má vůči zaměstnancům příspěvkové organizace všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze
zákoníku práce.
Ředitel je povinen dbát na to, aby příspěvková organizace plnila určené úkoly a dodržovala stanovené finanční
vztahy k rozpočtu zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření
a) nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož soupis je uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny,
b) movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož soupis je uveden v Příloze č. 2 této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou v odst. 3 tohoto článku.
3. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to
a) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
b) děděním; bez předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je povinna se svěřeným majetkem hospodařit efektivně, ekonomicky a účelně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení po celou dobu svojí existence.
2. Svěřený majetek nesmí příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele prodat, směnit, půjčit na dobu větší než
90 dnů, zastavit, vložit, darovat, vyřadit a svěřit k němu majetková práva jiné osobě s výjimkou movitého majetku
s pořizovací či účetní hodnotou nižší než 40 000,- Kč.
3. Příspěvková organizace je podle této zřizovací listiny zmocněna činit vůči příslušnému katastrálnímu úřadu návrhy na vklad do katastru nemovitostí a ohlášení změn údajů katastru nemovitostí ve vztahu ke svěřenému majetku.
4. Příspěvková organizace je touto zřizovací listinou zmocněna jménem zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o náhradě za omezené užívání silnic (zvláštní užívání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
b) uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o provedení překládky energetických, telekomunikačních,
vodovodních, kanalizačních a jiných vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen „vedení“) nacházejících se v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, včetně podání návrhu na zápis do katastru
nemovitostí, a to při realizaci staveb na pozemcích, jejichž vlastníkem je zřizovatel,
c) uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o provedení překládky energetických, telekomunikačních,
vodovodních, kanalizačních a jiných vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen vedení) nacházejících se v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, včetně podání návrhu na zápis do katastru
nemovitostí, a to při realizaci staveb, jejichž investorem je zřizovatel v případech, kde vlastníkem zatěžovaného
pozemku není zřizovatel.
d) uzavírat smlouvy se státními fondy za Středočeský kraj na poskytnutí finančních prostředků na výstavbu, opravy,
rekonstrukce a modernizace silnic, jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Středočeského kraje, které jsou
příjmy rozpočtu Středočeského kraje. Následně přijímat a čerpat tyto poskytnuté finanční prostředky za podmínek
vyplývajících z uzavřených smluv s těmito státními fondy a z jejich vnitřních dokumentů upravujících poskytování
finančních částek.
Finanční hospodaření organizace
1. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací stanoví zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č.563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a interní předpisy
zřizovatele.
2. Příspěvková organizace jako samostatná účetní jednotka je povinna dodržovat zákon o účetnictví č.563/199l Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a veškeré platné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy
zřizovatele, které se vztahují k její činnosti.
Ostatní povinnosti
1. Příspěvková organizace je povinna dodržovat platné obecně závazné právní předpisy, nařízení, příkazy, pokyny a
směrnice Ministerstva dopravy a obecně závazné vyhlášky, nařízení a vnitřní předpisy zřizovatele.
2. Příspěvková organizace je povinna kdykoli na vyžádání umožnit zřizovateli za účelem kontroly přístup k majetku,
účetní a majetkové evidenci, vnitřním předpisům, korespondenci a výstupům činnosti příspěvkové organizace,
výpisům z bankovních účtů apod.
3. Příspěvková organizace je povinna zpracovat a předložit zřizovateli pololetní a roční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření, kterou prostřednictvím Odboru dopravy Krajského úřadu předloží Radě zřizovatele k projednání
do 3 měsíců po skončení daného období.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace provozuje v souladu s rozhodnutím zřizovatele následující doplňkové činnosti, které sou-
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visejí s hlavním účelem a předmětem její činnosti:
–– inženýrská činnost,
–– správa a údržba silnic v majetku jiných vlastníků než je zřizovatel,
–– silniční motorová doprava,
–– specializovaný maloobchod,
–– přípravné práce pro stavby,
–– ubytovací služby.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace a je vedena odděleně.
3. Zisk z doplňkové činnosti příspěvkové organizace bude především použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové
organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Vančurova 1544, 272 04 Kladno
identifikační číslo: 75030926
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Příspěvková organizace je poskytovatelem zdravotní služby zdravotnická záchranná služba, v jejímž rámci je na
základě tísňové výzvy poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením
zdraví nebo v případě ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné služby jsou i další činnosti stanovené
zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
2. Zdravotnická záchranná služba v rámci plnění svého hlavního účelu zahrnuje tyto činnosti:
2.1.Nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných
operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen tísňové volání“) operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného střediska.
2.2.Vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování
výjezdové skupiny a operační řízení výjezdových skupin.
2.3.Řízení a organizace přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráci s velitelem zásahu složek
integrovaného záchranného systému.
2.4.Spolupráce s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče.
2.5.Poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je
nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události.
2.6.Vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných výkonů k záchraně života, provedené na místě události, které směřují k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta.
2.7.Soustavná zdravotní péče a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové péče.
2.8.Zajištění vodní záchranné služby v rekreačních oblastech.
2.9.Třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hromadném postižení osob v
důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací.
2.10.Koordinace úkolů vyplývajících z krizového plánu kraje, havarijního plánování a dokumentace integrovaného záchranného systém, vzdělávání a výcvik pro plnění úkolů v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a
medicíny katastrof, vzdělávání a výcvik složek integrovaného záchranného systému k poskytování neodkladné
resuscitace.
2.11. Poskytování psychosociálních intervenčních služeb pro zaměstnance a další zdravotnické pracovníky v případě
mimořádné události nebo krizové situace při provádění záchranných a likvidačních prací.
2.12.Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon):
a) zajištění zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli
výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona
b) zajištění lékařské pohotovostní služby podle 45 odst. 2 písm. l) zákona
c) zajištění prohlídky těl zemřelých podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace Středočeského
kraje, je ředitel, kterého podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, jmenuje a odvolává Rada Středočeského kraje.
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Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace Středočeského kraje a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo
natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko příspěvkové organizace. Ředitel je odpovědný
Radě Středočeského kraje za činnost organizace a hospodaření organizace.
Ředitel je oprávněn jmenovat a odvolávat svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době
jeho nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce (příp. slova „v zastoupení
ředitele“) a razítko příspěvkové organizace. Za závazky vyplývající z jednání zástupce je ředitel odpovědný stejně,
jako kdyby rozhodoval sám.
Při své činnosti se ředitel (i jeho zástupce) řídí obecně platnými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele.
Je oprávněn:
–– uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
–– jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů
–– vydat organizační řád.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož inventurní soupis je
uložen u příspěvkové organizace. Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, je uveden v příloze této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou v odstavci 3 a v odstavci 4
tohoto článku.
3. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to
e) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
f) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
g) děděním; bez předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
h) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
4. V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 24-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011, pořizuje od 1. 1.
2012 příspěvková organizace do svého vlastnictví tento majetek:
IV. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
c) Účtová skupina
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
		
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
		
013 - Software
		
014 - Ocenitelná práva
		
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
		
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
d) Účtová skupina
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
		
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
		
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
		
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
V. Účtová třída 1 - Zásoby
d) Účtová skupina 11 - Materiál
e) Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby
f) Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby
VI. Majetek účtovaný přímo do spotřeby
5. Příspěvková organizace je povinna s majetkem předaným k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) a s vlastním
majetkem hospodařit efektivně, ekonomicky a účelně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení po
celou dobu svojí existence.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
1.1. Organizace hospodaří s majetkem předaným k hospodaření, včetně majetku získaného vlastní činností, v souladu
s hlavním účelem, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu své činnosti.
1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění, zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a podle této zřizovací listiny, včetně případných dodatků k této zřizovací listině, směrnic a pokynů
zřizovatele.
2. Nemovitý majetek
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2.1.O veškerých dispozicích, týkajících se změny vlastnictví nemovitosti, jejich součástí a příslušenství (tj. zejména
nabytí, prodej, směna, darování či jiný úplatný nebo bezúplatný převod na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
zcizení příp. další změna) rozhodne a je provede zřizovatel.
2.2.O změně účelu využití nemovitosti, jejich součástí a příslušenství rozhodne zřizovatel.
2.3.Další dispozice s nemovitým majetkem (tj. zejména uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, o právu odpovídajícímu věcnému břemenu, vložení do majetku právnických nebo fyzických osob)
se řídí zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, směrnicemi a pokyny zřizovatele.
3. Jiná majetková práva
3.1.Příjmy z případného prodeje majetku, je-li prodej zřizovatelem připuštěn, vede organizace v účetnictví odděleně.
Použití příjmů z prodeje majetku se řídí směrnicí zřizovatele.
3.2.Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
3.3.Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
3.4.Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s předchozím
souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
3.5.Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3.6.Organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba.
3.7.Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
3.8.Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
3.9.Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
3.10.Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
Finanční hospodaření organizace
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky získanými
vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a směrnicemi zřizovatele.
2. Organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok, kterou předloží
zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
2. Organizace je oprávněna vykonávat tuto doplňkovou činnost:
2.1.Vzdělávání a osvěta obyvatelstva v oblasti první pomoci a výkonů zachraňujících život, školení příslušníků složek Integrovaného záchranného systému a krizových manažerů v problematice první pomoci a základů medicíny
katastrof
2.2.Výuková a přednášková činnost pracovníků podílejících se na zajišťování výkonu přednemocniční neodkladné
péče, studujících maturitních a pomaturitních zdravotních oborů souvisejících s urgentní medicínou a medicínou
katastrof, provádění školení praktických lékařů, podíl na předatestační přípravě lékařů, školení řidičů RLP a RZP
2.3.Organizování odborných konferencí a seminářů oboru Urgentní medicína a medicína katastrof
2.4.Vědecko-výzkumná činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00849103
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
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7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 145
identifikační číslo: 00849081
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
sídlo: U dětského domova 269, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00849197
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník
sídlo: U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 00495433
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Stávající znění článku VI. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– Pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz
–– Provozování zemědělské výroby dle osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele dle zák. č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
–– Silniční motorová doprava – nákladní, provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
–– Silniční motorová doprava – osobní, provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě osob
–– Hostinská činnost
–– Kovářství, podkovářství
–– Pekařství, cukrářství
–– Řeznictví a uzenářství
–– Zpracování kůží a kožešin
–– Provozování autoškoly
–– Opravy silničních vozidel
–– Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
–– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ:
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
• Ubytovací služby
• Velkoobchod a maloobchod
• Umělecko-řemeslné zpracování kovů
• Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
• Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
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sídlo: Tomkova 45, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00849103
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola, školní jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
2.
• pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz
• provozování otevřeného zkouškového centra Österreichisches Sprachdiplom Deutsch pro konání jazykových
zkoušek
• Hostinská činnost
• Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 ŽZ
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
• pronájem a půjčování věcí movitých
• silniční motorová doprava – nákladní provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Příloha č. 1 se mění: Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, a to v rozsahu vymezeném inventarizaci
majetku ke dni 31. 12. 2013, který je definován v inventurních soupisech.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
sídlo: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh
identifikační číslo: 00599324
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312
sídlo: Fučíkova 312, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 68911513
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh
sídlo: Sušilova 40, 789 01 Zábřeh
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identifikační číslo: 49589725
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel
sídlo: Palackého 938, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 61989771
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4
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sídlo: Masarykova 4, 789 05 Mohelnice
identifikační číslo: 60341777
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště, Křenovice 8
sídlo: Křenovice 8, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 00842800
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
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b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
sídlo: Štursova 14, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00577448
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov
identifikační číslo: 61985759
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017

stránka 18

Ústřední věstník

Částka 1/2017

a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
sídlo: Komenského 29, 750 11 Přerov
identifikační číslo: 00842966
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
sídlo: Zborovská 293, 753 11 Hranice
identifikační číslo: 70259909
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
sídlo: Kollárova 3, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 47922206
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9
sídlo: Čajkovského 9, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00848956
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
sídlo: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
identifikační číslo: 00601764
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
sídlo: Gymnazijní 257, 783 91 Uničov
identifikační číslo: 00601756
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník
sídlo: Dukelská 680, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 00577391
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice, Gen. Svobody 2
sídlo: Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 00843105
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
sídlo: Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
identifikační číslo: 00843113
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc,
Božetěchova 3
sídlo: Božetěchova 3, 772 00 Olomouc
identifikační číslo: 00844012
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
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Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49
sídlo: tř. 17. listopadu 49, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601748
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,
Prostějov, Lidická 4
sídlo: Lidická 4, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 69650721
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmot-
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ný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola designu a módy, Prostějov
sídlo: Vápenická 1, 796 62 Prostějov
identifikační číslo: 47922061
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
sídlo: Havlíčkova 2, 751 52 Přerov
identifikační číslo: 70259925
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
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10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
sídlo: Komenského sady 257, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 70259941
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
sídlo: Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
identifikační číslo: 19013833
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
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Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jeseník, Komenského 281
sídlo: Komenského 281, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 60045141
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Zábřeh, náměstí Osvobození 20
sídlo: náměstí Osvobození 20, 789 01 Zábřeh
identifikační číslo: 49589687
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
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souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Šumperk, Masarykovo náměstí 8
sídlo: Masarykovo náměstí 8, 787 58 Šumperk
identifikační číslo: 49589792
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
sídlo: Opletalova 189, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 00601772
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
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může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
sídlo: Nádražní 146, 751 01 Tovačov
identifikační číslo: 14616831
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
sídlo: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 00566896
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
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100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
sídlo: Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc
identifikační číslo: 00100625
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 00091405
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající znění odst. 16 článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
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Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 75008271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající znění odst. 2 písm. a) a c) článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
2. Hlavní předmět činnosti spočívá
a) v realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů,
b) v evidenci a dokumentaci archeologických akcí, nálezů a nalezišť,
c) v odborném a technickém zpracování nálezů,
d) v prezentaci výsledků výzkumu veřejnosti,
e) ve vědecko-výzkumné, metodické a osvětové činnosti v oblasti archeologie,
f) ve spolupráci s ostatními archeologickými pracovišti a kulturními organizacemi,
g) ve vydávání a veřejném šíření periodických a neperiodických publikací.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
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b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace
sídlo: Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 64095410
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající znění odst. 23 článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
23. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11
sídlo: Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 70863598
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
sídlo: Komenského 10, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 47921374
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Olomouc, Blanická 16
sídlo: Blanická 16, 772 00 Olomouc
identifikační číslo: 66181500
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
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příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory
sídlo: Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory
identifikační číslo: 68911947
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s.,
Jeseník
sídlo: Kalvodova 360, 790 03 Jeseník
identifikační číslo: 68911921
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
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soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny
sídlo: Lázeňská 240, 788 15 Velké Losiny
identifikační číslo: 70626561
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Bludov
sídlo: Lázeňská 573, 789 61 Bludov
identifikační číslo: 70626596
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmot-
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ný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a
sídlo: U Sportovní haly 1a/544, 772 00 Olomouc
identifikační číslo: 60338911
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
sídlo: Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník
identifikační číslo: 60045086
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
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Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1
sídlo: 790 54 Černá Voda 1
identifikační číslo: 49589741
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a
sídlo: U Sportovní haly 1a/544, 772 00 Olomouc
identifikační číslo: 00849235
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
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souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333
sídlo: Balkán 333, 798 03 Plumlov
identifikační číslo: 47922320
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Konice, Vrchlického 369
sídlo: Vrchlického 369, 798 52 Konice
identifikační číslo: 47922141
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
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může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25
sídlo: Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov
identifikační číslo: 63701332
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
sídlo: Spartakiádní 8, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 00853020
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
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100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772
sídlo: Tyršova 772, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 63701294
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Litovel
sídlo: Komenského 719/6, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 61989738
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyk-
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lou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
sídlo: Žižkova 12, 750 02 Přerov
identifikační číslo: 47184469
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory
sídlo: Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory
identifikační číslo: 60780495
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
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za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava
sídlo: Kostelní 1, 790 55 Vidnava
identifikační číslo: 00852058
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Zábřeh
sídlo: Školská 349/9, 789 01 Zábřeh
identifikační číslo: 64095151
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
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jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11
sídlo: Žerotínova 11, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852333
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15
sídlo: Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 00851451
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
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8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Uničov, Litovelská 190
sídlo: Litovelská 190, 783 91 Uničov
identifikační číslo: 47654244
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Litovel, Jungmannova 740
sídlo: Jungmannova 740, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 47654325
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
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Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4
sídlo: Pionýrská 4, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 47654279
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola „Žerotín“, Olomouc, Kavaleristů 6
sídlo: Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc
identifikační číslo: 00096725
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
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Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32
sídlo: Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 47654236
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Potštát 36
sídlo: 753 62 Potštát 36
identifikační číslo: 47184434
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
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Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35
sídlo: Školní náměstí 35, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 47184477
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 197
sídlo: Hanusíkova 197, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 60782170
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
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plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov
sídlo: tř. 17. listopadu 2, 750 00 Přerov
identifikační číslo: 47184442
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova
643
sídlo: Havlíčkova 643, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 61985228
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425
sídlo: Na Příhonech, 798 52 Konice
identifikační číslo: 00402320
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola Prostějov
sídlo: nám. Edmunda Husserla 1/30, 796 55 Prostějov
identifikační číslo: 00544612
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
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byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
sídlo: U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00845337
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53
sídlo: Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00848778
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
sídlo: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 13643606
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
sídlo: Kosinova 4, 772 00 Olomouc
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identifikační číslo: 14451085
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
sídlo: Opavská 8, 785 01 Šternberk
identifikační číslo: 00848794
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
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sídlo: Komenského 677, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 00848875
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
sídlo: Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín
identifikační číslo: 66935733
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
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b) název příspěvkové organizace: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
sídlo: nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
identifikační číslo: 00409014
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27
sídlo: Vodní 27, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 62353179
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová – lázně 458
sídlo: 790 61 Lipová – lázně 458
identifikační číslo: 00843032
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kojetín, Sladovní 492
sídlo: Sladovní 492, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 61985937
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Hranice, Nová 1820
sídlo: Nová 1820, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 61985988
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301
sídlo: Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 61985953
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
sídlo: Olomoucká 76/2098, 785 01 Šternberk
identifikační číslo: 61989789
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Uničov, Šternberská 456
sídlo: Šternberská 456, 783 91 Uničov
identifikační číslo: 61989762
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
sídlo: Bartošova 24, 750 11 Přerov 2
identifikační číslo: 61985996
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
sídlo: Palackého 18, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 47922117
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
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příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82
sídlo: Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 60045035
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31
sídlo: Hlavní třída 31, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 49589679
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
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soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095
sídlo: Studentská 1095, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 00600903
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
sídlo: Vápenice 3, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 00599212
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmot-

stránka 60

Ústřední věstník

Částka 1/2017

ný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
sídlo: Pöttingova 2, 771 00 Olomouc
identifikační číslo: 00600938
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2
sídlo: Kladská 2, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00851213
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
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Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7
sídlo: Šířava 7, 750 02 Přerov
identifikační číslo: 00577227
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 61986038
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
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souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4
sídlo: Malá Dlážka 4, 750 05 Přerov
identifikační číslo: 49558978
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 71177451
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
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100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a školní jídelna Prostějov
sídlo: Lidická 86, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 47922265
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240
sídlo: Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 00176401
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
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byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
sídlo: Zemědělská 3, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852384
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
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A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc
sídlo: třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601683
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
sídlo: Osmek 47, 751 52 Přerov
identifikační číslo: 63701171
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
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za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
B1) Pozemky ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B2) Pozemky NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
sídlo: Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00845370
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4
sídlo: U Hradiska 4, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00602035
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc
- Hejčín
sídlo: Tomkova 42, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601691
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmot-
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ný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad
sídlo: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601781
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
A3) Bytové a nebytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847
sídlo: Purgešova 847, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 62350277
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
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Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683
sídlo: Svatoplukova Čecha 683, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 70259861
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
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C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov
sídlo: Nádražní 530, 783 91 Uničov
identifikační číslo: 47654392
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
sídlo: 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 00851205
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
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10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
sídlo: Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00851167
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Olomouc
sídlo: tř. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc
identifikační číslo: 00096792
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
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plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
sídlo: Hanácká 3, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 49589768
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
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V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Hranice
sídlo: Studentská 1384, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 00842893
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
sídlo: Školní 164, 783 91 Uničov
identifikační číslo: 00601730
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
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10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Stávající znění článku VI. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– Pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz
–– Hostinská činnost
–– Zámečnictví, nástrojářství
–– Provozování autoškoly
–– Opravy silničních vozidel
–– Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
–– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ:
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
• Ubytovací služby
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
• Překladatelská a tlumočnická činnost
• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
• Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
• Umělecko-řemeslné zpracování kovů
• Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
• Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
• Pronájem a půjčování věcí movitých
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník
sídlo: U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 00495433
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
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soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
sídlo: tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601721
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk
identifikační číslo: 00098311
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající znění odst. 20. článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
20. Provozuje Městské evropské informační středisko (MEIS) za účelem podpory regionální informovanosti o Evropské unii.
Stávající znění odst. 21. článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
21. Zpravidla za úplatu pořizuje obrazové a zvukové záznamy, kopie dokumentů v souladu se posláním muzea, poskytuje fotografie, negativy a ektachromy sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů a dokumentace činnosti
muzea či vystavovaných exponátů a dokumentace činnosti muzea či vystavovaných exponátů. Zpravidla za úplatu
poskytuje jiným subjektům vlastní autorské výstavy. Zpravidla za úplatu poskytuje konzervátorské práce jiným
subjektům.
Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky
a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů, nosiče audio a video nahrávek sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů a dokumentace činnosti muzea. Pronajímá nevyužívané prostory v
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objektech, které má organizace ve správě a užívání, a to k účelům, které jsou v souladu s jejím posláním. Propaguje
svoji činnost včetně internetu (webové stránky).
Stávající znění odst. 22. článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
22. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona č. 122 /2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Stávající znění článku VI. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
a) pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťující jejich řádný provoz;
b) zámečnictví, nástrojářství, kovářství, podkovářství, truhlářství, podlahářství, zednictví a hostinská činnost
c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
• velkoobchod a maloobchod,
• zprostředkování obchodu a služeb
Příloha č. 2 se ruší.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum v Olomouci
sídlo: nám. Republiky 5/6, 771 73 Olomouc
identifikační číslo: 0010069
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající znění odst. 24. článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
24. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona č. 122 /2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
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jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1. Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace.
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
Příloha č. 2 se ruší.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
sídlo: Horní náměstí 7/7, 750 11 Přerov
identifikační číslo: 00097969
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající znění odst. 11. článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
11. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona č. 122 /2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 se mění:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí
Příloha č. 2 se ruší.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Oloumouc – Hejčín, příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: Tomkova 45, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 72543850
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 (přejímající)
sídlo: Tomkova 45, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601799
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola, školní jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou Olomouckého kraje na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně
závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2. Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
a) snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací vystavených po dni 31. 12. 2013;
b) snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
c) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu trvalé
nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
d) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3. Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek
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a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6. Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,- Kč včetně DPH.
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,- za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,- Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
9. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
11.
a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou
s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní
dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého majetku je
příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem související.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu pouze po
předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
b) Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku ukončit
a je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
c) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem,
pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt, který je
jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech případech
pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, je příspěvková organizace oprávněna bez souhlasu
zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí s tím, že
příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu.
12.
a) Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo nižší. Nájemné
nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout nemovitý a movitý
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majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
b) Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková
organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s
podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného majetku pouze
na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14. Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
2.
• pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádní provoz
• provozování otevřeného zkouškového centra Österreichisches Schprachdiplom Deutsch pro konání jazykových zkoušek
• Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
• pronájem a půjčování věcí movitých
• silniční motorová doprava – nákladní provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4
nový název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4
sídlo: Malá Dlážka 4, 750 05 Přerov
identifikační číslo: 49558978
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice (zanikající)
sídlo: Staroholická 354, 534 01 Holice
identifikační číslo: 00191124
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Veská (přejímající)
sídlo: Veská 21, 533 04 Sezemice
identifikační číslo: 00190543
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Článek VI. Vymezení majetku organizace nově zní takto:
1. Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo usnesením Z/493/16 ze dne 22. 9. 2016 o sloučení Dětského domova
pro děti od 1 do 3 let Holice (jako organizace nástupnické) s tím, že veškerý majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci Pardubického kraje Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice se dnem 1. 1. 2017 svěřuje k
hospodaření příspěvkové organizaci Pardubického kraje Dětské centrum Veská, se sídlem Veská 21, 533 04 Sezemice, IČO. 00190543, a s tím, že veškerý movitý majetek ve vlastnictví sloučením zanikající příspěvkové organi-
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zace Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice se dnem 1. 1. 2017 převádí do vlastnictví nástupnické organizace
Dětské centrum Veská.
2. Vymezení majetku, který je v souvislosti se sloučením obou organizací dnem 1. 1. 2017 předán nástupnické příspěvkové organizaci Dětské centrum Veská k hospodaření, je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
zřizovací listiny.
3. Vymezení movitého majetku, který je v souvislosti se sloučením obou organizací dnem 1. 1. 2017 převeden z
vlastnictví sloučením zanikající příspěvkové organizace Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice do vlastnictví
nástupnické organizace Dětské centrum Veská, je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací
listiny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se mění takto:
Hlavní účel:
Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
d) odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
e) sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo
území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
osobám od 18 let s mentálním postižením, případně s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením.
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné osobám od 18 let s mentálním postižením, případně s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením.
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby osobám od 18 let s mentálním
postižením, případně s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením.
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny osobám od 18 let s
mentálním postižením, případně s kombinovaným mentálním, zdravotním a chronickým duševním onemocněním.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby, podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o
sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na rozcestí Svitavy zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov u studánky dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s
touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Beze změny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici na Bulovce, Praha 8, Budínova 2
nový název: Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce
sídlo: Budínova 2, 180 00 Praha 8
nové sídlo: Bulovka 1606/5, 180 81 Praha 8 - Libeň
identifikační číslo: 63830795
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Čl. VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1
nový název: Dětský domov, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 1
sídlo: Národních hrdinů 1, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
identifikační číslo: 00067563
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Čl. VI se ruší a nově zní takto:
Organizace zajišťuje nezletilým osobám, případně zletilým osobám nejdéle však do 26 let věku, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči. Pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. S ohledem na jejich individuální
potřeby plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Organizace zabezpečuje stravování dětí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Čl. X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. hostinská činnost,
3. ubytovací služby,
4. pronájem tří služebních bytů v budově Národních hrdinů 1, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
5. prodej výrobků vzniklých z činnosti dětí,
6. pronájem ploch pro účel reklamy na části oplocení areálu a na služebním vozidle.
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Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních
hrdinů 1.
V ostatním se znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
Znění názvu Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních
hrdinů 1.
V ostatním se znění přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77
sídlo: Smržovská 77, 190 14 Praha 9
identifikační číslo: 61389293
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Čl. VI se ruší a nově zní takto:
Organizace zajišťuje nezletilým osobám, případně zletilým osobám nejdéle však do 19 let věku, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči. Pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. S ohledem na jejich individuální
potřeby plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Organizace může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé
nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do
věku 26 let. Organizace zabezpečuje stravování dětí a závodní stravování.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Čl. X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. hostinská činnost,
3. ubytovací služby,
4. pronájem služebního bytu v budově Smržovská 78, Praha 9 - Klánovice, na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77. Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého
majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská poliklinika Praha
sídlo: Spálená 78/12, 110 00 Praha-Nové Město
identifikační číslo: 00128601
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Čl. VI nově zní takto:
1. Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a to:
• péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, posudkovou, léčebně rehabilitační a ošetřovatelskou.
2. Poskytování lékařské služby první pomoci a zubní lékařské služby první pomoci.
3. Provozování protialkoholní záchytné stanice dle zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
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4. Zajišťování lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků do odvodních komisí zřízených krajským vojenským
velitelstvím Praha v rámci odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
5. Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Čl. X nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. poradenská a informační činnost ve zdravotnictví,
2. pronájem svěřených nebytových prostor,
3. poskytování služeb převozů krve, krevních derivátů a biologických materiálů, popřípadě dopravy zdravotnického
materiálu,
4. pronájem plochy pro reklamní účely,
5. protetické práce zubní laboratoře prováděné pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství,
6. služby samoobslužné restaurace s dietním programem a bistra pro ostatní strávníky nad rámec závodního stravování zaměstnanců a služby samoobslužné restaurace s dietním programem a bistra pro studenty VŠ, kteří mají
lékařem stanovenou dietu,
7. pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti zdravotnických činností,
8. výchova a postgraduální vzdělávání lékařů na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví,
9. poskytování služeb souvisejících s provozem zdravotnického zařízení včetně pronájmu zdravotnické techniky,
10. velkoobchod a maloobchod (nákup a prodej za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží),
11. provádění klinických hodnocení neboli studií (systematické testování nového léčivého přípravku prováděné na
pacientech či na zdravých dobrovolnících s cílem prokázat a ověřit léčivé účinky přípravku, případně jeho bezpečnost a jakost, nebo hodnocení zdravotnických prostředků, nebo testování nových preventivních, vyšetřovacích a
léčebných metod před jejich zavedením do praxe),
12. výzkum a vývoj v oblasti zdravotních systémů.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Přílohy č. 1 nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Městská poliklinika Praha. Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10
sídlo: Moskevská 29, 101 00 Praha 10 - Vršovice
nové sídlo: Moskevská 408/29, 101 00 Praha 10 - Vršovice
identifikační číslo: 61385425
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Čl. VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Čl. X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Sasanková 2903/12, Praha 10 na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,
Praha 10, Moskevská 29. Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k
hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
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zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Kulturní a informační centrum, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 230, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 72554444
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Městské sportovní zařízení
sídlo: Hráského 1913, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 45131716
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 5. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
sídlo: Kraví hora 522/2, Veveří, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00101443
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změny v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
V Článku VII. odst. 4 zřizovací listiny se text „Odboru kultury Magistrátu města Brna“ nahrazuje textem ve znění
„odvětvového odboru“.
V ostatní částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO BLANSKO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace
sídlo: Divišova 1809/2, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 71006362
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
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• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace
sídlo: Těchov 124, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 71006419
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
sídlo: Údolní 1893/8, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 71006443
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace
sídlo: Rodkovského 1587/2a, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 71006435
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace
sídlo: Dvorská 1894/96, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 71006427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
sídlo: Salmova 1940/17, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 49464213
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26
sídlo: Dvorská 1514/26, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 49464205
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Blansko, Erbenova 13
sídlo: Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 49464191
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2
sídlo: Rodkovského 822/2, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 49463276
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Blansko
b) název příspěvkové organizace: Kulturní středisko města Blanska
sídlo: Hybešova 240/1, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 00163848
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele souvisejících s vytvářením podmínek pro uspokojování potřeby celkového kulturního rozvoje ve městě Blansko a v jeho městských částech.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel školy, k právnímu jednání připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel je povinen ustanovit svého zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek dle přílohy zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle předpisů zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
• podnájem nebytových prostor
• velkoobchod a maloobchod
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• kopírovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO FULNEK
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Správa majetku města Fulneku
sídlo: 1. máje 214, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 62330691
MĚSTO HLUČÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Hlučín
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín
nový název: Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
sídlo: Celní 12, 748 01 Hlučín
identifikační číslo: 00418013
MĚSTO HOSTINNÉ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Hostinné
b) název příspěvkové organizace: Technické služby města Hostinné, p. o.
sídlo: Deymova 208, 543 71 Hostinné
identifikační číslo: 86652222
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Příspěvková organizace se zřizuje za účelem provádění veřejně prospěšných služeb pro zřizovatele a spolupůsobení při správě majetku zřizovatele.
2. K dosažení hlavního účelu vymezuje zřizovatel příspěvkové organizaci tento předmět činnosti
a) správa a údržba bytového a nebytového fondu spočívající zejména ve správě, opravách a drobných rekonstrukcí
bytových a nebytových objektů v majetku města,
b) péče o vzhled města a veřejnou zeleň spočívající zejména v soustavné péči o čistotu města, sekání trávy, sběr listí
včetně ukládání, údržbě veřejné zeleně včetně kácení, štěpkování a svozu odpadu z prořezů, frézování pařezů,
práci s motorovou pilou a provoz kompostárny,
c) údržba místních komunikací spočívající zejména ve správě, čištění, drobných opravách a zimní údržbě místních
komunikací, správě a rozšiřování jejich dopravního značení, čištění komunikací a zpevněných ploch,
d) správa veřejného osvětlení spočívající zejména v opravách, údržbě, provozu, revizích a rozšiřování sítě veřejného
a slavnostního osvětlení města,
e) nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady spočívající zejména v zajištění odvozu odpadů z odpadkových košů na veřejném prostranství a likvidace odpadů z pozemků ve vlastnictví zřizovatele,
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f) komunální služby ostatní spočívající zejména v provozování veřejných WC, odchytu a zajištění zatoulaných psů a
jejich umístění do útulku,
g) správa a provoz městské sportovní haly a víceúčelového hřiště.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem zřizované příspěvkové organizace je ředitel.
2. Ředitele jmenuje a odvolává rada města, která rovněž stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů.
3. Ředitel jedná a vystupuje samostatně; při své činosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, usneseními a směrnicemi zřizovatele.
4. Ředitel je odpovědný radě města za činnost organizace.
5. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem organizace osoba pověřená ředitelem k jeho zastupování.
6. Podepisování za organizaci se děje tak, že ke svému jménu podepisující osoba připojí dovětek „ředitel“, resp.
osoba pověřená zastupováním zkratku „v.z.“.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvkové organizaci se předává do správy majetek v hodnotě 3 694 800,- Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena. Příspěvková organizace nabývá majetek do svého vlastnictví bezúplatným převodem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele darem a děděním, koupí, směnou, z transférů a z dotací. Bez ohledu na formu
nabytí nabývá příspěvková orgnaizace do svého vlastnictví vždy veškerá oběžná aktiva.
2. Nemovitý majetek může příspěvková organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a
účelně a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací
listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví. Toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku, která příspěvková organizace užívá na základě smluv.
Změna v rozsahu svěřeného majetku může být prováděna pouze v souladu s vnitřní směrnicí.
4. Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na zdraví třetích osob v důsledku nedodržení
obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a
životního prostředí. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel.
Příspěvková organizace je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde vzniku škod na majetku. Vzniklé
škodní události na svěřeném majetku projednává a řeší příspěvková organizace v zastoupení zřizovatele.
5. Příspěvková organizace nesmí majetek zatěžovat věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy třetím
osobám, vkládat nebo převést do jiných právnických osob bez předchozího souhlasu zřizovatele.
6. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat
své závazky vůči němu.
7. Příspěvková organizac odepisuje dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy na
základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
8. Příspěvková organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu – investiční
fond, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který Příspěvková organizace používá pro svou činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. Jinak je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro dané účetní období.
9. Obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností a
prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu investic.
10. Zřizovatel dává příspěvkové organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžitých darů účelově neurčených do výše
40.000 Kč včetně u jednotlivého daru. U darů peněžitých účelově určených eviduje příspěvková organizace do
doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů
jako přijaté zálohy, po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. Příspěvková organiuzace po skončení čtvrtletí předloží zřizovateli soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je oprávněna přijímat nepeněžité dary účelově určené za podmínek stanovených zřizovatelem.
12. Příspěvková organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě.
13. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie a jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své
pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele.
14. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy
a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy, chránit svěřený majetek před
poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů a využívat
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všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování
a hájení jejich práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení odpovědným subjektům
15. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
16. K zajištění své hlavní činnosti je příspěvková organizace oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo
vypůjčit nemovitý a movitý majetek na dobu maximálně tří měsíců.
17. Na dobu delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý či
movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace předkládá jedno vyhotovení
uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší tří měsíců zřizovateli.
18. Příspěvková organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31. prosinci každého roku a předkládat výsledky
inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanovených zřizovatelem. Návrhy na vyřazení movitého majetku
ve vlastnictví příspěvkové organizace schvaluje ředitel, u svěřeného majetku předá ředitel návrh na jeho vyřazení
zřizovateli k rozhodnutí. Manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení.
19. Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účtnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
20. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a
hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
21. Příspěvková organizace plní rovněž funkci zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
22. Příspěvková organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani je jinak zajišťovat.
23. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel, popřípadě příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svojí hlavní činnost za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
c) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
d) podnikání v oblasti nakládání s odpady,
e) pronájem stavebních mechanismů,
f) drobné stavební práce,
g) drobné zámečnické práce,
h) pronájem vysokozdvižné plošiny,
i) silniční motorová doprava nákladní,
j) práce se speciálními stroji.
2. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní
činnosti; při tom je povinna odděleně sledovat náklady a výnosy doplňkové činnosti.
3. Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
sídlo: Pionýrská 791/7A, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 64125866
c vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Čl. III – vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
V bodě 1. 3. se doplňuje text následovně:
f) provozování a zpřístupnění školního hřiště a dětského hřiště
V bodě 2 se doplňuje:
g) provoz a zpřístupnění školního hřiště ke krátkodobému užívání
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres
Nový Jičín
sídlo: Obránců Míru 369/2a, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 64125874
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. III – vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
V bodě 1. 3. se zrušuje znění stávajícího písmene „f“ a nahrazuje se text následovně:
f) provozování a zpřístupnění školního hřiště a dětského hřiště
V bodě 2 se doplňuje:
h) provoz a zpřístupnění školního hřiště ke krátkodobému užívání
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 28. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kopřivnice okres Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Krátká 1105/6, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 70988633
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. III, odst. 1 Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, bod 1. 3. se doplňuje takto:
f) provozování a zpřístupnění školních zahrad včetně hřišť pro veřejnost
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. V, odst. se doplňuje text v části stavba Dětské dopravní hřiště za text Ignáce Šustaly:
„a pozemek parc. č. 886/3 dle geometrického plánu č. 3844-6/2016 v k.ú. a obci Kopřivnice“
V Čl. V, odst. 1 se vyjímá poslední bod ze seznamu majetku:
„movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 2 této zřizovací listiny“
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
sídlo: Ulice Alšova 1123/2, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 00848310
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Článek V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
V bodě 1., v první odrážce, se doplňuje na konci věty text:
„a nebytové prostory budovy bez č.p., jenž je součástí pozemku parc. č. 953/85“
ve druhé odrážce se doplňuje na konci věty text:
„a pozemek parc.č. 953/85 vyjma budovy bez č.p., jež je jeho součástí
Článek V. se dále doplňuje o odstavce 6. a 7.
„6. Stavba provozního souboru PS č. 6 – Posezení a podium v areálu Fojtství – propojení se sportovním areálem ZŠ
Alšova dle inventárního soupisu v příloze č. 3 této zřizovací listiny. Jedná se o nově vybudovanou zpevněnou
plochu z mechanicky zpevněného kameniva, která tvoří propojení mezi sportovním areálem ZŠ Alšova a Muzeem
Fojtství. Plocha začíná u nové vstupní dvoukřídlové brány vedoucí do areálu Muzea Fojtství a končí u stávající
brány vedoucí na starý hřbitov. Majetek byl pořízen z dotačních prostředků v rámci projektu IPRM Kopřivnice
JIH – Projekt 3, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09323.“
„7. Stavba provozního souboru PS č. 8 – oplocení u ZŠ Alšova dle inventárního soupisu v příloze č. 4 této zřizovací
listiny. Majetek byl pořízen z dotačních prostředků v rámci projektu IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 4, Veřejná
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prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09767.“
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Článek VI. Vymezení majetkových práv
Stávající bod 2.16 se označuje 2.17, nové znění bodu 2.16 je následující:
„2.16. vést účetnictví s jednoznačnou vazbou na předaný majetek v článku V.
odstavci 6. a odstavci 7. pořízený v rámci projektu IPRM Kopřivnice JIH –
Projekt 3 a projekt 4, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem
CZ.1.06/5.2.00/07.09323 a CZ.1.06/5.2.00/07.09767, a to po dobu 5 let ode dne
ukončení realizace projektu, tzn. do roku 2020 včetně.“
Bod 2.17. se na konci věty doplňuje o text:
„IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 3, Veřejná prostranství, vedený pod registračním
číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09323 a IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 4, Veřejná
prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09767“
Čl. VII. Zajištění kontroly
V odstavci 2 se za text CZ.1.06/5.2.00/07.08327 doplňuje:
„, projekt IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 3, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem
CZ.1.06/5.2.00/07.09323, projekt IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 4, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09767“
V odstavci 2 se u vymezení majetku vypouští mezi č. 4 a č. 5 vypouští písmeno „a“, nahrazuje se čárkou a za č. 5 se
doplňuje čárka a text:
„č. 6 a č. 7“
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Čl. IX Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována
Za větu „K předání majetku k hospodaření v článku V. odstavci 4. a 5. byl udělen souhlas 05. 03. 2014.“ se doplňuje text:
„K předání majetku k hospodaření v článku V. odstavci 6. a 7. byl udělen souhlas 13. 04. 2016.“
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 2. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00097811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mění se bod č. i) čl. II. a nahrazuje se následujícím textem:
i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, včetně odsouhlaseného kácení dřevin a následného prodeje dřevní hmoty. Finanční prostředky z prodeje dřevní hmoty převede na účet zřizovatele.
Mění se Příloha č. 1 ke zřizovací listině takto:
Soupis nemovitého a movitého majetku předávaného k hospodaření.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 13. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace
sídlo: Loučka 32, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 71009744
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Mění se soupis nemovitého majetku předaného k hospodaření takto:
• budova č. p. 32 na pozemku parc. č. st. 23/1, cena 4.513.675,67 Kč
• pozemek parc. č. st. 23/1 o výměře 645 m2, cena 80,625,00 Kč
• pozemek parc. č. st. 9 zahrada o výměře 951 m2, cena 47.550,00 Kč
vše v k. ú. Loučka
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 13. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Loučka, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 49558595
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Mění se soupis nemovitého majetku předaného k hospodaření takto:
Soupis nemovitého majetku předaného k hospodaření:
Kulturní dům Echo 							
• budova č.p. 1380 na pozemku parc.č. st. 204/1 				
• pozemek parc.č. st. 204/1 o výměře 1310 m2 				
• pozemek parc.č. 88/1 o výměře 792 m2 					
vše v k.ú. Lipník nad Bečvou
Areál Komenského sady 							
• budova č.p.1334 na pozemku parc.č.st.2153 (pavilon vč. přístavby) 		
• budova na pozemku parc.č. st.2152 (kotelna)				
• pozemek parc.č. 2718/1 o výměře 12487 m2 				
• pozemek parc.č. 2718/6 o výměře 1144 m2 				
• víceúčelové hřiště na pozemku parc.č. 2718/6 				
• pozemek parc.č. st.2152 o výměře 287 m2 				
• pozemek parc.č. st.2153 o výměře 807 m2 				
• pozemek parc.č. 2711 o výměře 323 m2 					
Vše v k. ú. Lipník nad Bečvou
Soupis movitého majetku předaného k hospodaření: Celková hodnota:
• mobilní pódium včetně zastřešení 					
• mobilní toaleta WC POLYJOHN s mytím rukou 			

Celková hodnota:
37.644.844,84 Kč
131.000,00 Kč
81.786,00 Kč
10.554.005,20 Kč
1.566.340,33 Kč
749.276,00 Kč
68.645,00 Kč
3.037.691,00 Kč
28.800,00 Kč
81.484,00 Kč
6.460,00 Kč

698.187,00 Kč
40.461,00 Kč

MĚSTO ODRY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Odry
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Odry, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 517/2, 742 35 Odry
identifikační číslo: 05662567
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem příspěvkové organizace je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.
Předmětem činnosti organizace odpovídající hlavnímu účelu je poskytování zájmového vzdělávání dle ustanovení
§ 111 a § 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Předmět činnosti organizace zahrnuje zejména následující činnosti:
a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost,
b) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost,
c) táborová činnost,
d) osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby
a vedení k prevenci sociálně patologických jevů,
e) spontánní činnost,
f) individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
a) Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný a odvolávaný Radou města Oder.
b) Ředitel vystupuje a jedná jménem organizace samostatně. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele vydanými na jejich základě.
c) Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace (lze nahradit razít-
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kem), jménu a funkci připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
a) Nemovitý majetek.
Užívání nemovitého dlouhodobého hmotného majetku (stavby a pozemky) ve vlastnictví zřizovatele je realizováno formou výpůjčky tohoto majetku, a to smlouvou o výpůjčce.
b) Movitý majetek.
Tedy dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný
dlouhodobý nehmotný majetek, ceniny a veškerá oběžná aktiva jsou ve vlastnictví organizace a také nadále bude
organizace nabývat majetek charakteru zásob, materiálu, dlouhodobého majetku, závazků a pohledávek do svého
vlastnictví, a to formou nákupu, případně jiným způsobem. Podmínky a rozsah hospodaření s majetkem ve vlastnictví jsou podrobněji vymezeny v článku VI. A této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Pravidla pro nakládání s majetkem
A. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
I. Organizace je ve vztahu k majetku ve svém vlastnictví povinna zejména:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
• zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
• zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
b) pojistit majetek přiměřeně jeho hodnotě,
c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce,
hygieny apod.,
d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
e) řídit se platnými právními předpisy, pravidly a podmínkami stanovenými touto zřizovací listinou, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost organizace a vztah organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
f) nabídnout ho přednostně bezúplatně zřizovateli majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví
bezúplatným převodem od svého zřizovatele, který se pro ni stal trvale nepotřebným, nabídne, není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak,
g) provádět odpisy v souladu s platnými právními předpisy a s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem,
h) provádět pravidelnou inventarizaci s obecně závaznými právními předpisy.
II. Organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace trvale nepotřebný movitý majetek vyřadit z evidence a zajistit jeho prodej
či likvidaci.
III. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) účelově určeným peněžitým darem; případné náklady spojené s užíváním daru hradí organizace z vlastních prostředků, a to s předchozím souhlasem zřizovatele,
c) účelově neurčeným peněžitým darem; náklady spojené s užíváním daru hradí organizace z vlastních prostředků, a
to bez předchozího souhlasu zřizovatele,
d) nepeněžitým darem; pokud hodnota daru přesáhne 20 000 Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele s
přijetím daru s tím, že náklady spojené s užíváním daru si hradí organizace z vlastních prostředků,
e) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnout,
f) jiným způsobem, zejména nákupem movitého majetku, přičemž při nákupu majetku v hodnotě nad 40 000 Kč za
jeden účetní případ, je nutný předchozí souhlas zřizovatele.
B. Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva, kompe-tence a povinnosti:
a) Plní povinnosti zadavatele v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a
jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 2
mil. Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem
zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo
zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
b) V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů je organizace oprávněna žádat o přiděle-
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ní finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele,
ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z
finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti
zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
c) Organizace je povinna vymáhat vlastním jménem veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení maximální efektivnosti.
d) Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik pohledávky organizace, není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak.
e) Ředitel organizace je oprávněn rozhodnout o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky)
do výše 2 tis. Kč, přičemž pohledávky musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být prokazatelně doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi k úhradě předmětné pohledávky, že vymáhání tohoto
dluhu by zřejmě nevedlo k výsledu nebo že u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly
jeho výnos a tudíž vymáhání není efektivní, hospodárné a účelné.
f) Ředitel organizace je povinen u pohledávky nad 2 tis. Kč zajistit nepromlčitelnost pohledávky.
g) Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným, pronajatým a movitým majetkem
odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě majetku, jakož i
okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) hostinská činnost,
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činnosti:
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
–– pronájem a půjčování věcí movitých
–– vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
–– provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek prodejních a odborných akcí
–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činností.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO RUMBURK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Rumburk
b) název příspěvkové organizace: Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: SNP 484/29, 408 01 Rumburk
identifikační číslo: 00830682
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
vymazává se takto:
Vymezení hlavního účelu:
a v zájmu uspokojování potřeb občanů v oblasti celkového rozvoje tělovýchovy, sportu a využití volného času
občanů k aktivnímu odpočinku
Předmět činnosti:
Vymazává se takto:
dále poskytuje služby v oblasti tělovýchovy, sportu a využití volného času občanů, zejména pak:
c) poskytování služeb občanů v sportu, tělovýchově, zábavě, odpočinku a zájmových činnostech;
d) organizování sportovních, tělovýchovných, vzdělávacích a společenských akcí;
e) oprava, údržba a provozování sportovních zařízení.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do užívání na základě nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a vymezení souvisejících majetkových práv:
a) ke dni vydání této zřizovací listiny organizace užívá majetek zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí s účinností dnem 1. 1. 2017 a smlouvy o výpůjčce věcí movitých s účinností dnem 1. 3. 2009;
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
mění se takto:
Majetek organizace, získaný vlastní činností a vymezení práv, která organizaci umožní, aby tento vlastní majetek
organizace mohla upotřebit k výkonu činností, pro kterou byla zřízena:
c) za vlastní majetek se ke dni 1. 1. 2017 považuje i majetek organizace, který byl vlastním majetkem organizace ke
dni 31. 12. 2016.
MĚSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Uherský Brod
b) název příspěvkové organizace: TSUB, příspěvková organizace
sídlo: Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
identifikační číslo: 05583926
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je správa, údržba a opravy hmotného majetku zřizovatele
včetně zařízení sloužících potřebám veřejnosti a plnění dalších úkolů zřizovatele.
Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je:
1. správa, provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, slavnostního a speciálního osvětlení; světelného signalizačního zařízení; zajištění údržby sítě veřejného osvětlení včetně vyhledávání závad;
2. opravy a údržba veřejného rozhlasu;
3. správa, opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy a jejich součástí dle pasportu místních komunikací;
správa, opravy a údržba veřejně přístupných účelových komunikací včetně jejich součástí a příslušenství;
4. opravy a údržba schodišť, chodníků, náměstí a parkovišť;
5. opravy a údržba povrchových zařízení odpadních vod (dešťových vpustí) na místních komunikacích a veřejných
prostranstvích;
6. letní a zimní údržba místních a účelových komunikací a jejich součástí podle plánu schváleného zřizovatelem;
7. vydávání souhlasů správce komunikací ke zvláštnímu užívání (např. ke sjezdu, záboru, atd.) a provozních řádů
zřizovatelem určených parkovišť;
8. správa, obnova, opravy a údržba veškerého dopravního značení, uličního značení a městského informačního systému;
9. poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, zejména provoz, opravy a údržba veřejných WC;
10. správa a provozování veřejných pohřebišť, opravy a údržba technických a stavebních prvků hřbitovů, zřizování,
evidence a pronájmy hrobových míst a urnových schránek; péče o loučky pro vsyp, zeleň i hroby včetně památníků;
11. správa, opravy a údržba mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, atp.);
12. správa, opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť evidovaných v pasportu a to včetně provádění běžné a provozní kontroly;
13. vydávání provozních řádů dětských hřišť a sportovišť;
14. správa, opravy a údržba autobusových zastávek;
15. správa, opravy a údržba parkovacích automatů a závorových systémů;
16. příprava a zabezpečení investičních akcí malého rozsahu, které jsou financovány z rozpočtu zřizovatele nebo příspěvkové organizace a to včetně zajištění projekční přípravy;
17. provoz úschovny zavazadel a kol na dopravním terminálu;
18. správa a provoz tržnic, tržišť, tržných míst a trhů na území města, včetně výběru poplatků;
19. správa, opravy a údržba kašen a vodních prvků;
20. přípravné a dokončovací stavební práce; specializované stavební činnosti;
21. pronájem, opravy a údržba, montáž pódiové techniky, party vybavení (stany, prodejní stánky, lavice, stoly…);
22. správa, opravy a údržba zřizovatelem určených budov, prostor, zařízení a vybavení včetně úklidu;
23. zajištění úklidu města;
24. zajištění energetického managementu zřizovatelem určených budov;
25. správa, opravy a údržba a další činnosti související se zabezpečením chodu plochy pro stavební materiály Vazová;
26. správa, provoz, údržba, opravy a obnova veřejné zeleně, sadovnických a technických prvků;
27. správa, opravy a údržba vodních toků (např. potoků, rybníků) a vodních děl (např. studní) v majetku nebo správě
města;
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28. údržba významný krajinných prvků a dalších interakčních prvků v majetku nebo správě města;
29. pěstební a těžební činnost v městských lesích, správa městských lesů;
30. správa, provoz, opravy a údržba sběrných dvorů a deponie stavebních sutí Králov;
31. úklid černých skládek na pozemcích v majetku města;
32. technické zabezpečení kulturních a společenských akcí města;
33. správa, provoz, opravy a údržba vodovodů, dešťových kanalizací a plynovodů v majetku města;
34. správa, opravy a údržba soch umístěných na veřejných prostranstvích.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
způsob, jakým vystupuje jménem organizace: k písemnému právnímu jednání připojí ředitel
svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk razítka příspěvkové organizace
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Hmotné nemovité věci určené k zápisu do katastru nemovitostí:
• pozemek p. č. st. 2766, výměra 444 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Uherský Brod, hodnota 175 180,20
Kč. Na pozemku stojí stavba: Uherský Brod, č. p. 2037, je součástí pozemku.
• pozemek p. č. st. 4212, výměra 483 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Uherský Brod, hodnota 190 567,65
Kč. Na pozemku stojí stavba: Uherský Brod, č. p. 2038, je součástí pozemku.
• pozemek p. č. st. 7606/1, výměra 3423 m2, ostatní plocha, k. ú. Uherský Brod, hodnota 400 530,24 Kč.
• č. p. 2037, je součástí pozemku, st. 2766, k. ú. Uherský Brod, stavba technického vybavení, hodnota 1 342
472,62 Kč.
• č. p. 2038, je součástí pozemku, st. 4212, k. ú. Uherský Brod, stavba technického vybavení, hodnota 1 680
339,00 Kč.
Ostatní hmotné nemovité věci a movité věci dle jmenovitého seznamu uloženého u příspěvkové organizace v zůstatkové daňové hodnotě 520.746.505,13 Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Práva umožňujících naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele do 40.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě. Dnem nabytí se tento majetek
považuje za majetek svěřený příspěvkové organizaci.
Práva a povinnosti k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
Příspěvková organizace nesmí svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
1. majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této
zřizovací listiny;
2. pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy;
3. vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvkové organizace ve svém
vlastnictví;
4. pojistit majetek dle pokynů zřizovatele;
5. zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku;
6. dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním
údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.;
7. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících;
8. informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.;
9. při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Výše nájemného
nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být zdůvodněna, jinak je právní jednání neplatné. Nájemní
smlouvy na dobu delší než jeden rok musí obsahovat inflační doložku;
10. informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu (vyjma nájmu hrobových míst) a smlouvách o výpůjčce,
a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření
jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva
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zřizovatele k předání smlouvy;
11. využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se
tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním);
12. řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
1. právně jednat vlastním jménem ve věcech smluv o nájmu hrobových míst dle cen schválených zřizovatelem a v
souladu s příslušnými právními předpisy;
2. vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, hmotný nemovitý
majetek, na dobu do jednoho roku včetně. K prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce
nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí omezit výkon hlavní činnosti organizace;
3. vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, hmotný nemovitý
majetek, na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného jí k hospodaření, v případech a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna vyřazovat a provést likvidaci movitého trvale nepotřebného majetku do výše
pořizovací ceny 40.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě. Vyřazení majetku v pořizovací ceně nad 40.000 Kč
bez DPH v jednotlivém případě podléhá schválení rady města.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
1. bezúplatným převodem od zřizovatele;
2. darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pouze k
přijetí peněžitých darů účelově neurčených v hodnotě do 40.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě;
3. děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnout;
4. jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
1. vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
a) zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním,
c) zvlášť majetek nabytý dalším způsobem;
2. pojistit majetek;
3. dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.;
4. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících;
5. informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková
organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy;
6. řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele;
7. pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Další práva a povinnosti příspěvkové organizace ke svěřenému majetku a majetku v jejím vlastnictví:
Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a
jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem a lze-li ho financovat částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů, požádat o přidělení finančních prostředků zejména ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního
samosprávného celku, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu Evropské unie (EU) aj. Žádost o přidělení finančních
prostředků musí být předem schválena zřizovatelem.

Částka 1/2017

Ústřední věstník

stránka 101

Finanční hospodaření příspěvkové organizace
Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem
majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu tří let, se souhlasem
zřizovatele i na dobu delší.
Příspěvková organizace veškeré náklady a výnosy své činnosti účtuje na svůj vlastní účet.
Příspěvková organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele:
1. uzavírat smlouvy o úvěru a o zápůjčce, vyjma zápůjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb;
2. přijímat na sebe ručitelské závazky;
3. pořizovat věci nákupem na splátky nebo podnikatelským pronájem věcí movitých (např. finanční leasing, operativní leasing).
Příspěvková organizace nesmí poskytovat dary s výjimkou peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace je povinna dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) vytvořit vnitřní kontrolní systém.
Příspěvková organizace inventarizuje veškerý majetek pravidelně každý kalendářní rok se stavem k 31. 12. a výsledek předloží zřizovateli.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny včetně;
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
3. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení;
4. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
5. projektová činnost ve výstavbě;
6. vodoinstalatérství, topenářství;
7. klempířství a oprava karoserií;
8. zednictví;
9. zámečnictví, nástrojářství.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
na dobu neurčitou
MĚSTO ÚJEZD U BRNA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Újezd u Brna
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 284, 664 53 Újezd u Brna
identifikační číslo: 70990778
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy,
zařízení školního stravování, školní družiny, školního klubu,
a) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a
může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak
ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
c) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
d) Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2001
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Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
e) Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2001
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává rada Města Újezd u Brna.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí.
Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce č. 1/MŠ schválené na 13. zasedání
Zastupitelstva města dne 27. 9. 2016 nemovitý majetek zapisovaný od katastru nemovitostí.
2. Zřizovatel dále poskytuje příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce č. 1/MŠ schválené na 13. zasedání Zastupitelstva města dne 27. 9. 2016 dlouhodobý hmotný majetek.
3. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1. a 2.)
Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci dále majetek na základě smlouvy o výpůjčce č. 2/MŠ schválené na 13.
zasedání Zastupitelstva města dne 27. 9. 2016 ostatní majetek.
Rozsah tohoto majetku se:
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení;
b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci svěřen v souladu s příslušnými předpisy z důvodů nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou Městem Újezd u Brna, a to v okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. f) této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
1. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
2. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
3. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
c) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
d) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
e) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním
údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
f) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
g) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
h) k podnájmu majetku je nutný souhlas pronajímatele. Dále při podnájmu majetku je příspěvková organizace povinna sjednat podnájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou
státem. Výše podnájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě
uzavření podnájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,
i) zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem
v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
j) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
4. Za ochranu svěřeného majetku a výkonu práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
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orgán příspěvkové organizace.
5. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
6. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví
odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
7. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného a to:
• zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
• zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
b) pojistit majetek,
c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,
d) trvale sledovat, zda dlužníci včas řádně platí své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv
z těchto závazků vyplývajících,
e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy o zřizovateli ve lhůtách do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení
příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
C. Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
8. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních přepisů upravujících veřejné zakázky a
jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů
nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
9. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU neb z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko- české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.
Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat
pouze po předchozím schvální investičního záměru zřizovatelem.
10. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvková organizace v hodnotě nad 100.000,Kč bez DPH v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválené investičního
záměru zřizovatelem.
D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace
11. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem
zřizovatele i na dobu delší.
13. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) Pořádání vzdělávacích akcí
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b)
c)
d)
2.
a)
b)

Pronájem nebytových prostor
Stravování cizích strávníků
Zajišťování přesnídávek a pitného režimu pro žáky
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC OBYČTOV
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Obyčtov
b) název příspěvkové organizace: Živá voda Obyčtov
sídlo: Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 71294937
OBEC TISMICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Tismice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Tismice, okres Kolín, příspěvková organizace
sídlo: Tismice 112, 282 01 Český Brod
identifikační číslo: 71000313
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Technické zhodnocení (kompletní rekonstrukce elektroinstalace budovy MŠ Tismice čp. 112 na pozemku parc. č.
333 v k.ú. Tismice) v celkové hodnotě 895 800,15 Kč, viz Dodatek ke zřizovací listině dne 15. 12. 2016, účinný k
1. 1. 2017;
Oprava zřejmých nesprávností uvedených v Oznámení změny zřizovací listiny (pouze v textu oznámení nikoliv v
textu ZL) zaslaného Ministerstvu spravedlnosti ČR, Ústřednímu věstníku, dne 28. 4. 2010 – oprava uvedené ceny
985 728,- Kč nově na 1 093 969,- Kč – výpis z majetkového účtu obce Tismice;
Celkem hodnota budovy občanského vybavení tedy nově 1 989 769,15 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
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