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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo spravedlnosti
b) název příspěvkové organizace: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Pracov
sídlo: Radimovice u Želče 118, 39111
identifikační číslo: 65997999
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
bod IV. odst. 2 zní:
(2) Mimo svou hlavní činnost provozuje zotavovna hospodářskou činnost v tomto rozsahu:
a) rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků,
b) rekreace zaměstnanců resortu ministerstva a jejich rodinných příslušníků,
c) ubytovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám,
d) obchodní činnosti – drobného prodeje,
e) půjčování sportovních a drobných předmětů,
f) provozování sportovních zařízení patřících k zotavovně,
g) silniční motorovou dopravu osobní,
h) masérské, rekondiční a regenerační služby,
i) pronájem nebytových prostor v zotavovně (za podmínek § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů).
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 21. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
b) název státní příspěvkové organizace: Zařízení služeb MZe s.p.o.
sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
identifikační číslo: 71294295
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Státní příspěvková organizace je zřízena za účelem:
1. poskytování služeb v oblasti prezentace a organizace marketingových akcí zřizovatele;
2. poskytování poradenství pro zemědělskou veřejnost;
3. zajišťování závodního stravování pro své zaměstnance a zaměstnance zřizovatele.
Hlavní činnost:
1. zajišťování a organizování veletrhů, výstav, farmářských trhů a dalších akcí pro podporu farmářství a jiných zemědělských odvětví dle požadavků Ministerstva zemědělství;
2. zajišťování a poskytování reprezentačního a propagačního charakteru;
3. poskytování poradenských služeb pro zemědělskou veřejnost;
4. zajišťování závodního stravování pro své zaměstnance a zaměstnance zřizovatele.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
Ředitel je povinen si vyžádat předchozí souhlas rady státní příspěvkové organizace k právním úkonům (jednáním)
vymezeným statutem rady státní příspěvkové organizace.
Ředitel jmenuje své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti.
Organizační struktura státní příspěvkové organizace stanovuje organizační řád státní příspěvkové organizace, který vydává zřizovatel.
Zřizuje se rada státní příspěvkové organizace, jako dohledový a kontrolní orgán státní příspěvkové organizace.
Rada státní příspěvkové organizace má pět členů, které jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Náplň činnosti
a kompetence rady státní příspěvkové organizace stanoví zřizovatel ve statutu rady státní příspěvkové organizace.
Zřizovatel zároveň schvaluje jednací řád rady státní příspěvkové organizace. Jednací řád rady nabývá účinnosti
dnem stanoveným v rozhodnutí zřizovatele o schválení jednacího řádu rady.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel svěřuje k plnění účelu a předmětu činnosti státní příspěvkové organizace majetek, který je majetkem zřizo-
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vatele. Nedílnou součástí této zřizovací listiny je inventární soupis majetku, který zřizovatel svěřuje státní příspěvkové organizaci k plnění účelu a předmětu činnosti státní příspěvkové organizace.
Majetek se určuje na základě § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Státní příspěvková organizace se při hospodaření s majetkem státu řídí zvláštními právními předpisy a ustanoveními o majetku ČR, která se vztahují na organizační složky příslušné hospodařit s majetkem podle § 9 zákona
o majetku ČR.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Jiné činnosti:
Činnosti, které jsou živnostmi:
1. Živnosti koncesované:
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
2. Živnosti řemeslné:
• hostinská činnost.
3. Živnosti volné: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výrova, knihařské a kopírovací práce
• Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
• Zprostředkování obchodu a služeb
• Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související
činnosti a webové portály
• Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
• Pronájem a půjčování věci movitých
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
• Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
• Fotografické služby
• Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
• 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 obchodních akcí
• Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Státní příspěvková organizace může provozovat jiné činnosti pouze, splní-li podmínky stanovené zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně jinými
předpisy, na základě nichž mohou být jiné činnosti prováděny.
Podmínky pro provádění jiných činností jsou stanoveny zákony a vnitřními předpisy státní příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Státní příspěvková organizace se zřizuje ke dni 21. září 2015 na dobu neurčitou.
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 2. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
b) název státní příspěvkové organizace: Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
sídlo: U Hřebčince 479, Budějovické předměstí, 397 01 Písek
identifikační číslo: 71294562
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Státní příspěvková organizace Zemský hřebčinec Písek s.p.o. plní:
–– úkoly státní péče o plemenářství v chovu koní, ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), plynoucí z postavení oprávněné osoby podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) jmenovaného zákona, vykonávající svou činnost na
základě souhlasu Česko republiky – Ministerstva zemědělství k výkonu některých odborných činností.
–– funkce státního chovatelského státního chovatelského zařízení uskutečňujícího šlechtitelskou činnost a provádějícího šlechtitelská opatření, jehož úkolem je významným způsobem přispívat k čistokrevné plemenitbě,
uchování a zvyšování genetického potenciálu a uchování genetických rezerv v chovu koní,
–– funkce uchovatele kulturních dědictví.
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Hlavní činnost
1. Úkoly státní péče o plemenářství v chovu koní, ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), plynoucí z postavení
oprávněné osoby podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) jmenovaného zákona, vykonávající svou činnost na základě
souhlasu Česko republiky – Ministerstva zemědělství k výkonu některých odborných činností:
• provozování plemenitby formou inseminace nebo vpravování embyí inseminační technikou a přirozené plemenitby prostřednictvím plemenných hřebců, kteří jsou umístěni jak ve vlastních zařízeních, tak na smluvních
stanicích na území celé České republiky, a to po dohodě s uznanými chovatelskými sdruženími,
• odchov a raná testace teplokrevných a chladnokrevných produktů českého chovu v testační odchovně, prostřednictvím skupin hřebečků po prověřovaných plemenících,
• výkonnostní prověrky testovaných teplokrevných a chladnokrevných koní a tím získání včasných chovatelských a šlechtitelských informací, o prověřovaných otcích,
• výkonnostní zkoušky hřebců i klisen teplokrevných i chladnokrevných plemen a ostatních plemen, 70 denní
test mladých hřebců, předvýběry 3letých hřebců,
• výkonnostní zkoušky u chladnokrevných plemen (60 denní test), s možností smluvního využití jiných testačních odchoven a výkonnostní prověrky,
• testační odchov hříbat v hříbárnách.
2. Vytváření podmínek pro uchování genetických rezerv samčí populace huculského koně, českomoravského belgického koně a slezského norika.
3. Péče o uchování, obnovu a revitalizaci národní kulturní památky – Zemský hřebčinec Písek.
4. Zemědělství pro zabezpečení účelu, ke kterému je státní příspěvková organizace zřízena.
5. Kulturní zařízení zaměřující se na dokumentační a informační činnost, poskytující služby veřejnosti, se zvláštním
zaměřením na odbornou veřejnost chovatelů koní.
6. Zvyšování kvality chovu koní v České republice, a to v úzké spolupráci s uznanými chovatelskými sdruženími, ale
i ostatními chovateli koní.
7. Prezentace a porovnání kvality a konkurenceschopnosti koní v rámci zajištění státní péče o plemenářství v chovu
koní.
8. Vzdělávání a osvěta ve spolupráci s vysokými školami, středními školami a učňovskými školami, se zemědělským
zařízením.
9. Provozování školících zařízení.
10. Pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor.
11. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
Ředitel je povinen si vyžádat předchozí souhlas rady státní příspěvkové organizace k právním úkonům (jednáním)
vymezeným statutem rady státní příspěvkové organizace.
Ředitel jmenuje své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti.
Organizační struktura státní příspěvkové organizace stanovuje organizační řád státní příspěvkové organizace, který vydává ředitel.
Zřizuje se rada státní příspěvkové organizace, jako dohledový a kontrolní orgán státní příspěvkové organizace.
Rada státní příspěvkové organizace má pět členů, které jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Náplň činnosti
a kompetence rady státní příspěvkové organizace stanoví zřizovatel ve statutu rady státní příspěvkové organizace.
Zřizovatel zároveň schvaluje jednací řád rady státní příspěvkové organizace. Jednací řád rady nabývá účinnosti
dnem stanoveným v rozhodnutí zřizovatele o schválení jednacího řádu rady.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Státní příspěvková organizace Zemský hřebčinec Písek s.p.o. převezme majetek, práva a závazky včetně závazků
z pracovněprávních vztahů Zemského hřebčince Písek státní podnik (IČO 48204285), a to na základě vzájemných
smluvních ujednání.
Soupis majetku, práv a závazků z pracovněprávních vztahů přebraných od Zemského hřebčince Písek státní podnik bude vyhotoven v termínu určeném ministrem zemědělství. Základem soupisu bude inventura a účetní uzávěrka k určenému datu. Soupis majetku bude doplněn ke zřizovací listině formou opatření ministra zemědělství, který
bude nedílnou součástí zřizovací listiny. Soupis přebraného majetku bude ke stejnému datu zároveň vyhotoven ve
struktuře vyžadované § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek
státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Státní příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy ČR, jakož i komunitárního práva, regulujících
ochranu hospodářské soutěže a pravidla veřejné podpory.
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Státní příspěvková organizace se při hospodaření s majetkem státu řídí zvláštními právními předpisy a ustanoveními o majetku ČR, která se vztahují na organizační složky příslušné hospodařit s majetkem podle § 9 zákona
o majetku ČR.
Státní příspěvková organizace je příslušná hospodařit s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní
evidenci.
Majetek státu využívá k plnění svých funkcí aneb v souvislosti s plněním těchto funkcí a zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.
Povinností státní příspěvkové organizace, a Ministerstva zemědělství jeho nadřízeného orgánu, je pečovat o zachování kulturních památek, s nimiž státní příspěvková organizace hospodaří, udržovat je v dobrém stavu a chránit je před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památky, je povinna užívat pouze
způsobem, který odpovídá jejich významu, památkové hodnotě a technickému stavu.
Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž státní příspěvková organizace hospodaří podle
zvláštních právních předpisů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Jiné činnosti:
Činnosti, které jsou živnostmi:
1. Živnosti koncesované:
Silniční motorová doprava:
• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
Živnost ohlašovací
2. Živnosti řemeslné:
• hostinská činnost.
3. Živnosti volné: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
• velkoobchod a maloobchod,
• skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
• ubytovací služby,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
• chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby),
• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
• výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Činnosti, které nejsou živnostmi
1. Zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách dle ustanovení § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Státní příspěvková organizace může provozovat jiné činnosti pouze, splní-li podmínky stanovené zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně jinými
předpisy, na základě nichž mohou být jiné činnosti prováděny.
Podmínky pro provádění jiných činností jsou stanoveny zákony a vnitřními předpisy státní příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Státní příspěvková organizace se zřizuje ke dni 2. listopadu 2015 na dobu neurčitou.
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 2. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
b) název státní příspěvkové organizace: Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
sídlo: Dolní 115, 763 62 Tlumačov
identifikační číslo: 71294571
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Státní příspěvková organizace Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. plní:
–– úkoly státní péče o plemenářství v chovu koní, ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), plynoucí z postavení oprávněné osoby podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) jmenovaného zákona, vykonávající svou činnost na
základě souhlasu Česko republiky – Ministerstva zemědělství k výkonu některých odborných činností.
–– funkce státního chovatelského státního chovatelského zařízení uskutečňujícího šlechtitelskou činnost a pro-
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vádějícího šlechtitelská opatření, jehož úkolem je významným způsobem přispívat k čistokrevné plemenitbě,
uchování a zvyšování genetického potenciálu a uchování genetických rezerv v chovu koní,
–– funkce uchovatele kulturních dědictví.
Hlavní činnost
1. Úkoly státní péče o plemenářství v chovu koní, ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), plynoucí z postavení
oprávněné osoby podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j)
jmenovaného zákona, vykonávající svou činnost na
základě souhlasu Česko republiky – Ministerstva zemědělství k výkonu některých odborných činností:
• provozování plemenitby formou inseminace nebo vpravování embyí inseminační technikou a přirozené plemenitby prostřednictvím plemenných hřebců, kteří jsou umístěni jak ve vlastních zařízeních, tak na smluvních
stanicích na území celé České republiky, a to po dohodě s uznanými chovatelskými sdruženími,
• odchov a raná testace teplokrevných a chladnokrevných produktů českého chovu v testační odchovně, prostřednictvím skupin hřebečků po prověřovaných plemenících,
• výkonnostní prověrky testovaných teplokrevných a chladnokrevných koní a tím získání včasných chovatelských a šlechtitelských informací, o prověřovaných otcích,
• výkonnostní zkoušky hřebců i klisen teplokrevných i chladnokrevných plemen a ostatních plemen, 70 denní
test mladých hřebců, předvýběry 3letých hřebců,
• výkonnostní zkoušky u chladnokrevných plemen (60 denní test), s možností smluvního využití jiných testačních odchoven a výkonnostní prověrky,
• testační odchov hříbat v hříbárnách.
2. Vytváření podmínek pro uchování genetických rezerv samčí populace huculského koně, českomoravského belgického koně a slezského norika.
3. Péče o uchování, obnovu a revitalizaci národní kulturní památky – Zemský hřebčinec Tlumačov.
4. Zemědělství pro zabezpečení účelu, ke kterému je státní příspěvková organizace zřízena.
5. Kulturní zařízení zaměřující se na dokumentační a informační činnost, poskytující služby veřejnosti, se zvláštním
zaměřením na odbornou veřejnost chovatelů koní.
6. Zvyšování kvality chovu koní v České republice, a to v úzké spolupráci s uznanými chovatelskými sdruženími, ale
i ostatními chovateli koní.
7. Prezentace a porovnání kvality a konkurenceschopnosti koní v rámci zajištění státní péče o plemenářství v chovu
koní.
8. Vzdělávání a osvěta ve spolupráci s vysokými školami, středními školami a učňovskými školami, se zemědělským
zařízením.
9. Provozování školících zařízení.
10. Pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
Ředitel je povinen si vyžádat předchozí souhlas rady státní příspěvkové organizace k právním úkonům (jednáním)
vymezeným statutem rady státní příspěvkové organizace.
Ředitel jmenuje své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti.
Organizační struktura státní příspěvkové organizace stanovuje organizační řád státní příspěvkové organizace, který vydává ředitel.
Zřizuje se rada státní příspěvkové organizace, jako dohledový a kontrolní orgán státní příspěvkové organizace.
Rada státní příspěvkové organizace má pět členů, které jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Náplň činnosti
a kompetence rady státní příspěvkové organizace stanoví zřizovatel ve statutu rady státní příspěvkové organizace.
Zřizovatel zároveň schvaluje jednací řád rady státní příspěvkové organizace. Jednací řád rady nabývá účinnosti
dnem stanoveným v rozhodnutí zřizovatele o schválení jednacího řádu rady.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Státní příspěvková organizace Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. převezme majetek, práva a závazky včetně závazků z pracovněprávních vztahů Zemského hřebčince Tlumačov, státní podnik (IČO 13695673), a to na základě
vzájemných smluvních ujednání.
Soupis majetku, práv a závazků z pracovněprávních vztahů přebraných od Zemského hřebčince Písek státní podnik bude vyhotoven v termínu určeném ministrem zemědělství. Základem soupisu bude inventura a účetní uzávěrka k určenému datu. Soupis majetku bude doplněn ke zřizovací listině formou opatření ministra zemědělství, který
bude nedílnou součástí zřizovací listiny. Soupis přebraného majetku bude ke stejnému datu zároveň vyhotoven ve
struktuře vyžadované § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 60/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek
státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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Státní příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy ČR, jakož i komunitárního práva, regulujících
ochranu hospodářské soutěže a pravidla veřejné podpory.
Státní příspěvková organizace se při hospodaření s majetkem státu řídí zvláštními právními předpisy a ustanoveními o majetku ČR, která se vztahují na organizační složky příslušné hospodařit s majetkem podle § 9 zákona
o majetku ČR.
Státní příspěvková organizace je příslušná hospodařit s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní
evidenci.
Majetek státu využívá k plnění svých funkcí aneb v souvislosti s plněním těchto funkcí a zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.
Povinností státní příspěvkové organizace, a Ministerstva zemědělství jeho nadřízeného orgánu, je pečovat o zachování kulturních památek, s nimiž státní příspěvková organizace hospodaří, udržovat je v dobrém stavu a chránit je před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památky, je povinna užívat pouze
způsobem, který odpovídá jejich významu, památkové hodnotě a technickému stavu.
Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž státní příspěvková organizace hospodaří podle
zvláštních právních předpisů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Jiné činnosti:
Činnosti, které jsou živnostmi:
1. Živnosti koncesované:
Silniční motorová doprava:
• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
• nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
Živnost ohlašovací
2. Živnosti řemeslné:
• hostinská činnost
• kovářství a podkovářství.
3. Živnosti volné: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
• velkoobchod a maloobchod,
• skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
• ubytovací služby,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
• chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby),
• zprostředkování obchodu a služeb,
• výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Činnosti, které nejsou živnostmi
1. Zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách dle ustanovení § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Státní příspěvková organizace může provozovat jiné činnosti pouze, splní-li podmínky stanovené zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně jinými
předpisy, na základě nichž mohou být jiné činnosti prováděny.
Podmínky pro provádění jiných činností jsou stanoveny zákony a vnitřními předpisy státní příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Státní příspěvková organizace se zřizuje ke dni 2. listopadu 2015 na dobu neurčitou.
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
b) název státní příspěvkové organizace: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
identifikační číslo: 75075741
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Státní příspěvková organizace NZM plní funkce muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o ochraně sbírek“).
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Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy (dále jen „sbírky“), provádět základní výzkum nebo experimentální vývoj týkající
se sbírek a prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty a šířit výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím
výuky, publikování, muzejních výstav a muzejních programů, metodiky nebo převodu technologií.
Hlavní činnost
1. NZM shromažďuje sbírku hmotných dokladů vývoje zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zoologie, zahradnictví (zahrnující ovocnářství, zelinářství a květinářství), vinařství, botaniky, životního prostředí, zpracování
zemědělských produktů, potravinářství a gastronomie, dokladů vývoje a rozvoje venkova tradic, vývoje životního
prostředí a kulturní krajiny české i zahraniční provenience, zejména však z území Čech, Moravy a Slezska, a sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový), odbornou muzejní knihovnu a sbírku písemností archivní povahy.
3. Sbírky spravuje podle Zákona o ochraně sbírek.
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci, zejména písemnou a dle potřeby obrazovou, zvukovou
nebo dokumentaci prostřednictvím modelů.
5. Sbírkové předměty odborné, případně vědecky zpracovává a získává z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
6. Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum muzeologický a výzkum ochrany
sbírek.
7. Provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím
výuky, publikování nebo převodu technologií; vede oddělené účetnictví pro tyto činnosti, co jsou primární neekonomické činnosti uvedené v bodu 3. 1. 1. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,
tak, aby bylo zabráněno tzv. křížovému financování jiných ekonomických i neekonomických činností organizace.
Veškerý zisk pocházející z primárních neekonomických činností podle bodu 3. 1. 1. Rámce Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací, pokud jsou na jejich financování použity veřejné prostředky, se zpětně investuje do základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje nebo do šíření jejich
výsledků nebo do výuky. Podniky, které mohou uplatňovat vliv na organizaci jako podílníci nebo členové, nemají
k výzkumným kapacitám subjektu nebo jím vytvořeným výsledkům výzkumu předností přístup.
8. Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným, případně vědeckým, zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím expozic, výstav a akcí, vlastní publikační,
vzdělávací a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami
určenými pro nejširší veřejnost.
9. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí
nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je
zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu Zákona o ochraně sbírek a badatelským řádem, který sama vydává.
Sbírku nebo jednotlivé sbírkové předměty lze vyvážet z území České republiky pouze na dobu určitou a na základě
povolení Ministerstva kultury, podle ustanovení § 11 odst. 1 Zákona o ochraně sbírek.
10. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace a tiskoviny, audio a video nahrávky, digitální data a vyměňuje je s domácími i zahraničními institucemi.
11. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty odborné konference, sympozia, výukové programy a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.
12. Pořádá kulturní a vzdělávací programy plynoucí z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální, předvádění historické i současné techniky, historických i současných technologií, atd.), pořádá akce pro
veřejnost samostatně i ve spolupráci s dalšími partnery a vystavuje zapůjčené předměty kulturní hodnoty.
13. Zajišťuje veřejné knihovní služby, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi.
14. Vstupuje do profesních sdružení, včetně mezinárodních, za účelem koordinace odborné, presentační a vědecké
činnosti.
15. Získává dobrovolné zájemce pro spolupráci v rámci předmětu činnosti, dle možnosti organizuje a vytváří materiální a prostorové podmínky pro jejich činnost.
16. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní a historické hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývoz
předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
17. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
18. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
19. Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí Zákon o ochraně sbírek,
poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.
20. Státní příspěvková organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle Zákona o ochraně
sbírek.
21. Vykonává činnosti plynoucí z předmětu činnosti a činnosti ve vztahu k zajišťování provozu veřejně přístupných
prostor:
–– umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí; na tom spolupracuje s dal-
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šími institucemi (slevy, společné vstupenky a podobně);
–– poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, plynoucí z předmětu činnosti;
–– umožňuje bezúplatně za úplatu fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů a sbírkových předmětů, poskytování fotografií, negativů a digitálních kopií;
–– prodává katalogy, doprovodné publikace, vědecké monografie, odborné časopisy, upomínkové předměty a další zboří propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky
z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek;
–– poskytuje služby v oblasti péče o kulturní a přírodní dědictví (preventivní konzervace, sanační konzervace,
restaurování a preparace);
–– poskytuje reklamní a propagační služby, zejména při zpřístupňování sbírek;
–– zpracovává odborné, případně vědecké, posudky, rešerše a expertízy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Generální ředitel jmenuje své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti.
Základními organizačními útvary státní příspěvkové organizace jsou sekce a pobočky; ty se dle rozhodnutí generálního ředitele mohou dále členit na další útvary. Pobočkami NZM jsou zejména:
–– pobočka Praha;
–– pobočka Čáslav;
–– pobočka Kačina;
–– pobočka Ohrada;
–– pobočka Valtice;
V čele každé pobočky stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává generální ředitel. Generální ředitel může rozhodnout se souhlasem zřizovatele o vzniku dalších poboček, pokud bude zajištěna provozně ekonomická stránka
jejich činnosti.
Generální ředitel jmenuje a odvolává členy poradních orgánů NZM, kterými jsou zejména:
–– Poradní sbor pro sbírkovou činnost;
–– Vědecká státní organizace.
Zřizuje se rada státní příspěvkové organizace, jako dohledový a kontrolní orgán státní příspěvkové organizace.
Rada státní příspěvkové organizace má pět členů, které jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Náplň činnosti
a kompetence rady státní příspěvkové organizace stanoví zřizovatel ve statutu rady státní příspěvkové organizace.
Zřizovatel zároveň schvaluje jednací řád rady státní příspěvkové organizace. Jednací řád rady nabývá účinnosti
dnem stanoveným v rozhodnutí zřizovatele o schválení jednacího řádu rady.
Organizační strukturu stanovuje organizační řád státní příspěvkové organizace, který vydává generální ředitel.
Organizační řád a jeho změny předkládá generální ředitel na vědomí zřizovateli.
Činnost poradních orgánů se řídí jednacím řádem, který je součástí organizačního řádu.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Státní příspěvková organizace převzala majetek, práva a závazky včetně závazků z pracovněprávních vztahů státní
organizace Národní zemědělské muzeum v Praze (IČO: 48135968) a to na základě vzájemných smluvních ujednání.
Soupis majetku přebíraného od Národního zemědělského muzea v Praze byl vyhotoven k 30. 9. 2006 a to ve
struktuře vyžadované § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek
státu a státních organizací s majetkem státu, na základě účetní uzávěrky ke dni 30. 40 2006 a inventarizace majetku
(dále jen „Soupis majetku“). Výjimku tvořil soupis sbírek a sbírkových předmětů, který byl sestaven nejpozději
k 30. 9. 2007. Soupis majetku, sbírek a sbírkových předmětů byl archivován jako složka č. 1 zakládajících dokumentů NZM v listinné i elektronické podobě, a to jak u státní příspěvkové organizace, tak u jejího zřizovatele.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Státní příspěvková organizace je povinna pravidelně aktualizovat Soupis majetku a na výzvu zřizovatele aktualizovaný Soupis majetku zřizovateli poskytnout v termínu ve výzvě stanoveném. Termín, stanovený zřizovatelem pro
poskytnutí NZM aktualizovaného Soupisu majetku, nebude kratší jednoho měsíce ode dne doručení výzvy NZM.
Majetek státu využívá NUZM k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí a k zajišťování
veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.
Sbírka a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, považuje se za jednu věc hromadnou, s níž NZM hospodaří
podle zvláštních právních předpisů.
Státní příspěvková organizace při hospodaření s majetkem České republiky v rámci plnění svých funkcí anebo
v souvislosti s plněním těchto funkcí je povinna dodržovat právní předpisy České republiky, jakož i komunitárního
práva, regulujících ochranu hospodářské soutěže a pravidla veřejné podpory.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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Jiné činnosti
NZM je oprávněno v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na základě
vydaného živnostenského oprávnění podle ust. § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském oprávnění, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Živnostenský zákon“) a na základě oprávnění udělených podle zvláštních předpisů,
a dále na základě ust. § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách:
Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin,
léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
popřípadě provozovaná bez pozemků.
Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování
a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.
Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin.
Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby (viz čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. 1. 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy
o fungování Evropské unie.
Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.
Hospodaření v lese (viz zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního
důvodu.
Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
Výkon práva myslivosti
Výkon práva myslivosti jako souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si
ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jako i užívat k tomu nezbytné míře
honebních pozemků.
Živnosti volné
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona:
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovení lesních hospodářských plánů a osnov.
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků.
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných údajů a záznamů.
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
Zprostředkování obchodu a služeb.
Velkoobchod a maloobchod.
Ubytovací služby.
Pronájem a půjčování věcí movitých.
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling.
Fotografické služby.
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Poskytování technických služeb.
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů
a měřidel.
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x) Výroba a služby jinde nezařazené.
Činnosti, které nejsou živnostmi
4. Pronájem nemovitostí, s nimiž je příslušné hospodařit.
Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti, a to jak z hlediska nákladů a výnosů, tak i počtu
zaměstnanců. Mzdové náklady na jinou činnost se nezapočítávají do závazného limitu na platy a do stanoveného
počtu zaměstnanců. Hospodářským výsledkem jiné činnosti nesmí být ztráta a náklady na jinou činnosti vynaložené musí být v plné výši pokryty výnosy z jiné činnosti.
K vykonávání jiné činnosti může být využit majetek ve vlastnictví státu, s nímž je NMZ příslušné hospodařit,
a který slouží k naplnění účelu jeho zřízení.
Vlastní vymezení předmětu a rozsahu prováděných jiných činností bude prováděno státní příspěvkovou organizací
ročně.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. se zřizuje na dobu neurčitou.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu u organizační složky státu ke dni 16. 2. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizační složky: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

1.
a)
b)
c)
2.

Ministerstvo životního prostředí ve funkci věcně příslušného ústředního správního úřadu, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, si vyhrazuje schvalování:
smluv uzavíraných Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „agentura“)
o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebytového prostoru státem,
o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 000 Kč a výše, které nepodléhají schválení podle ustanovení
§ 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, pokud nejde o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,
o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.;
právních úkonů agentury podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. u pohledávek, které nevyžadují schválení podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

změnu u organizační složky státu ke dni 16. 2. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizační složky: Česká inspekce životního prostředí

3.
d)
e)
f)
4.

Ministerstvo životního prostředí ve funkci věcně příslušného ústředního správního úřadu, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, si vyhrazuje schvalování:
smluv uzavíraných Českou inspekcí životního prostředí (dále jen „inspekce“)
o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebytového prostoru státem,
o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 000 Kč a výše, které nepodléhají schválení podle ustanovení
§ 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, pokud nejde o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,
o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.;
právních úkonů inspekce podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. u pohledávek, které nevyžadují schválení podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

změnu u organizační složky státu ke dni 2. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizační složky: Správa Národního parku České Švýcarsko
sídlo: Krásná Lípa
1. Úvodní věta zní:
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 161/1999 Sb., ve kterém se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko,
(dále jen „zákon č. 161/1999 Sb.“) ve znění pozdějších předpisů,
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je zřízena
Správa Národního parku České Švýcarsko jako správní úřad, jehož název, sídlo, identifikační číslo, organizační
formu, základní účel, předmět hlavní činnosti, podmínky hospodaření organizační složky státu, vztahy k Ministerstvu životního prostředí a další náležitosti zřizovací listiny jsou určeny takto:
Odstavec E. zní:
Základní účel:
Správa národního parku České Švýcarsko (dále jen „organizační složka státu“) vykonává na území národního parku státní správu v ochraně přírody a krajiny a výkon dalších činností a oprávnění v rozsahu působnosti stanovené
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, platném znění, zákonem č. 449/20001 Sb., o myslivosti,
v platném znění, zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění, zákonem 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění a dalšími právními předpisy.
V odstavci F se zrušují body 17, 20 a 21. Body 18 a 19 jsou nově označeny jako body 17 a 18.
Dosavadní odstavec H. se označuje jako odstavec G.
Dosavadní odstavec I. se označuje jako odstavec H.
V odstavci H. písm. b) zní:
Funkční označení vedoucího organizační složky státu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem
o státní službě.

změnu u organizační složky státu ke dni 25. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizační složky: Správa Národního parku České Švýcarsko
sídlo: Krásná Lípa
1. V odstavci H. písm. a) zní:
Organizační složka státu je zřízena na dobu neurčitou. Věcně příslušným ústředním správním úřadem je Ministerstvo životního prostředí, jehož identifikační číslo je 00164801.
2. V odstavci H. se zrušuje písm. c).
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
sídlo: Brněnská 41, 693 37, Hustopeče
nové sídlo: Brněnská 716/41, 693 37, Hustopeče
identifikační číslo: 04212029
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nové znění Čl. V:
1. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek tvořený nemovitými věcmi zapisovanými do katastru nemovitostí, jehož soupis je uveden v Příloze č. 1 zřizovací listiny.
2. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1) v celkovém ocenění v pořizovacích cenách ve výši 53 058 566,20 Kč. Věcný soupis tohoto
majetku tvoří přílohu č. 1 k Darovací smlouvě mezi městem Hustopeče a Jihomoravským krajem, který nabývá
účinnosti 1. 7. 2015. 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 předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou Jihomoravským krajem nebo pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, a to v okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v čl. VI. 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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Nové znění Čl. X:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) hostinská činnost,
b) zprostředkování obchodu a služeb,
c) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, kopírovací práce, velkoobchod
a maloobchod, služby v oblasti administrativní správy a služby organizační, silniční motorová doprava nákladními
vozidly do 3,5 t,
d) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, masérské, rekondiční a regenerační služby.
2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
b) oddělení 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: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlo: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3
identifikační číslo: 70932581
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Změna se týká údajů podle § 27 odst. 2 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb., o předmětu činnosti příspěvkové organizace.
Ve zřizovací listině došlo:
a) ke změně
• páté odrážky Čl. III odst. 2, která nově zní
–– zajišťování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení
na silnicích a v jejich ochranných pásmech
• sedmé odrážky Čl. III odst. 2, která nově zní
–– zajišťování výkonu vlastnických práv, správy, údržby a investiční činnosti na všem dalším majetku ve vlastnictví zřizovatele předaném příspěvkové organizaci k hospodaření
b) k doplnění nové odrážky na konec Čl. III odst. 2, a ta zní
–– zajišťování nízkorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel specifikovaného v zák. č.
13/1997 Sb.
Došlo také k předání dalšího nemovitého majetku příspěvkové organizaci k hospodaření, a to, určitého majetku,
který zřizovatel nabyl do vlastnictví v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, tj. ke změně příloh zřizovací listiny
(údaje podle § 27 odst. 2 písm. e) zák. č. 250/2000 Sb.).
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 16. 4. 2015
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková
				
organizace
sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Zítkova 1267/4
identifikační číslo: 00574660
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Nové znění čl. III.:
Hlavní předmět činnosti:
Předmětem činnosti ZZS KK je:
• poskytování přednemocniční neodkladné péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované při stavech, které
a) bezprostředně ohrožují život postiženého,
b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
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d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
e) působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí,
• medicína katastrof,
• činnost územního střediska záchranné služby,
• spolupráce se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
• zabezpečování a organizování lékařské pohotovostní služby,
• repatriační transporty,
• mezinemocniční transporty v rámci přednemocniční neodkladné péče,
• plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních
zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví,
• školení zaměstnanců dle zákoníku práce,
• poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj,
• zajišťování prohlídek těl zemřelých,
• zajištění zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 5. 2015
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
				
odborná škola, Hořice
sídlo: Riegrova 1403, 508 01 Hořice
identifikační číslo: 60116927
Čl. 2 odst. 8 nově zní:
8. Zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol v oblasti zemědělství podle
školních vzdělávacích programů příslušných škol. Zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění činností v oblasti
vzdělávání a výuky.
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 86, 796 01, Prostějov
identifikační číslo: 47921293
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 40, 46, 49, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje působících v sociální oblasti a školství.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková
				
organizace
sídlo: Sadová 7, 785 01, Šternberk
identifikační číslo: 75004429
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 46, 47, 48 49, 50, 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace
sídlo: Kobylá nad Vidnavkou č. p. 153, pošta Žulová 1, 790 65
identifikační číslo: 75004127
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část B)
Nemovitý majetek – pozemky se nahrazuje následujícím novým zněním
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace
sídlo: Skalička, č. p. 1, 753 52
identifikační číslo: 61985802
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace
sídlo: Červenka, Nádražní 105, pošta Litovel, 784 01
identifikační číslo: 75004402
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
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sídlo: Mladeč, Nové Zámky č. p. 2, Litovel, 784 01
identifikační číslo: 70890871
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 48 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Nové se doplňuje část A3) Bytové a nebytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí s následujícím zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace
sídlo: Štíty, Na Pilníku 222, PSČ 789 91
identifikační číslo: 75004003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace
sídlo: Loštice, Hradská 113, PSČ 789 83
identifikační číslo: 61985802
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace
sídlo: Jeseník, Otakara Březiny 1370/2c, PSČ 790 01
nové sídlo: Jeseník, Dukelská 1240/27, PSČ 790 01
identifikační číslo: 75004143
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Olomouc, Na Vozovce 26, 779 00
identifikační číslo: 75004437
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.,
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o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v:
–– § 35, 37, 60a a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
–– § 40, 42 a 48 odst. 2 písm. d), e), f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů
–– § 47a) odst. 2 č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí,
které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská Studánka č.p. 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 00854310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
V příloze č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se mění
následující položka:
–– budova č.p. 25 – objekt občanské vybavenosti, obec a katastrálním území Anenská studánka, stojí na pozemku
p.č. St. 110
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 31. 8. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
V příloze č. 1 a 2 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
–– pozemek označený jako st. p. č. 7530, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, v obci a k.ú. Chrudim, jehož součástí je budova č.p. 1115, rodinný dům, v obci Chrudim II, k.ú. Chrudim, včetně součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 1502, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, v obci a k.ú. Slatinany,
jehož součástí je budova č.p. 887, rodinný dům, v obci Slatinany, část obce Slatinany, k.ú. Slatinany, včetně
součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 266, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m2, v obci Slatinany, k.ú. Škrovád, jehož součástí je budova č.p. 179, rodinný dům, v obci Slatinany, část obce Škrovád, k.ú. Škrovád, včetně
součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 265, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2, v obci Slatinany, k.ú. Škrovád, jehož součástí je budova č.p. 178, rodinný dům, v obci Slatinany, část obce Škrovád, k.ú. Škrovád, včetně
součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 578, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2, v obci Zaječice a k.ú. Zaječice u Chrudimy, jehož součástí je budova č.p. 379, rodinný dům, v obci Zaječice, k.ú. Zaječice u Chrudimy,
včetně součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 309, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v obci a k.ú. Staré Jesenča-
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ny, jehož součástí je budova č.p. 135, rodinný dům, v obci Staré Jesenčany, část obce Staré Jesenčany, k.ú. Staré
Jesenčany, včetně součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 333, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v obci Chrudim a k.ú. Medlešice, jehož součástí je budova č.p. 224, rodinný dům, v obci Chrudim, část obce Medlešice, k.ú. Medlešice,
včetně součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 7529, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v obci a k.ú. Chrudim,
jehož součástí je budova č.p. 648, rodinný dům, v obci Chrudim, část obce Chrudim IV, k.ú. Chrudim, včetně
součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 7489, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v obci a k.ú. Chrudim,
jehož součástí je budova č.p. 1425, rodinný dům, v obci Chrudim, část obce Chrudim IV, k.ú. Chrudim, včetně
součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 237, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v obci a k.ú. Bylany, jehož
součástí je budova č.p. 152, rodinný dům, v obci Bylany, část obce Bylany, k.ú. Bylany, včetně součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 163, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v obci Lány a k.ú. Lány
u Bylan, jehož součástí je budova č.p. 108, rodinný dům, v obci Lány, část obce Lány, k.ú. Lány u Bylan, včetně
součástí a příslušenství
–– pozemek označený jako st. p. č. 7533, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v obci a k.ú. Chrudim,
jehož součástí je budova č.p. 859, rodinný dům v obci Chrudim, část obce Chrudim III, k.ú. Chrudim, včetně
součástí a příslušenství.
Ke zřizovací listině se připojuje příloha č. 4 – vymezující další nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření s následující položkou:
–– spoluvlastnický podíl ve výši ideální ¼ na liniové stavbě vodního díla kanalizace umístěna na pozemcích označených jako p.p.č. 1879/1 ovocný sad, p.p.č. 1879/13 orná půda, p.p.č. 1879/79 orná půda, p.p.č. 1881/10 trvalý
travní porost, p.p.č. 1881/21 trvalý travní porost a p.p.č. 3101/3 vodní plocha, vše v obci a k.u. Chrudim, se
všemi součástmi a příslušenstvím.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod Kuňkou
sídlo: Ráby č.p. 162, 533 52 Staré Hradiště
identifikační číslo: 71176217
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
Z přílohy č. 2- seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se vyjímá následující položka:
–– pozemek označený jako p.p.č. 348/11 – obec Ráby, katastrální území Ráby.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, technická a automobilní Jihlava
sídlo: tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 60545992
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Ve zřizovací listině se ve Čl. 3 odst. ruší 2
a nahrazuje novým odst. 2, který zní:
2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního
stravování, zájmové vzdělávání pro děti a mládež, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto
činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 5. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
sídlo: 582 73 Nová Ves u Chotěboře
identifikační číslo: 70155861
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Ve zřizovací listině se Čl. 3 ruší a nahrazuje
novým Čl. 3, který zní:
1. Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy vzdělávání především občanů kraje
a poskytování akutní a nutné péče ohroženým dětem na území Kraje Vysočina.
2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace provozuje školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy „dětský domov“ a zařízení sociálně-právní ochrany dětí „zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních,
volnočasových a poznávacích akcí. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Ve zřizovací listině se Příloha č. 3
ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3, který zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 12. 5. 2015.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 5. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Senožaty
sídlo: Senožaty 199, 394 56 Senožaty
identifikační číslo: 70844330
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Ve zřizovací listině se Čl. 3 ruší a nahrazuje
novým Čl. 3, který zní:
1. Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy vzdělávání především občanů kraje
a poskytování akutní a nutné péče ohroženým dětem na území Kraje Vysočina.
2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace provozuje školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy „dětský domov“ a zařízení sociálně-právní ochrany dětí „zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních,
volnočasových a poznávacích akcí. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Ve zřizovací listině se Příloha č. 3
ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3, který zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
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Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 12. 5. 2015.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 5. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
sídlo: Dusilov 384, 396 01 Humpolec
identifikační číslo: 00072583
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Ve zřizovací listině se Příloha č. 3
ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3, který zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1. Zemědělská výroba – zemědělská činnosti, která je nezbytná pro zajištění činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky
2. Řeznictví a uzenářství
3. Silniční motorová doprava
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
5. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 12. 5. 2015.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
sídlo: Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 62540009
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Ve zřizovací listině se Čl. 3 ruší a nahrazuje
novým Čl. 3, který zní:
1. Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí, zájmové vzdělávání pro děti
a mládež, pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících
praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět
s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.“
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příloha č. 2 Zřizovací listiny se doplňuje takto:
Organizaci se předává k hospodaření:
a) billboard;
b) a dále dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jenž byl pořízen v rámci realizace projektu „Badatelská
centra pro přírodní vědy“, dle soupisu uvedeného v protokolu o předání tohoto majetku k hospodaření příspěvkové
organizaci“.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště
				
technické Chotěboř
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sídlo: Na Valech 690, 583 01 Chotěboř
identifikační číslo: 60126671
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 Zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Obráběčství
2. Truhlářství, podlahářství
3. Zámečnictví, nástrojářství
4. Hostinská činnost
5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (obor č. 66)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (obor č. 74)
6. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42
sídlo: Hálkova 42, Jihlava-Helenín
identifikační číslo: 60545976
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 Zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling (obor č. 67)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí (obor č. 73)
3. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
sídlo: Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 60126817
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 Zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Pronájem a půjčování věcí movitých (obor č. 59)
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• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
3. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
4. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Humpolec, Husova 391 (zanikající)
sídlo: Husova 391, 396 01 Humpolec
identifikační číslo: 70844194
název příspěvkové organizace: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 (přejímající)
sídlo: Komenského 1326, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 70844585
ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
nový název: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
identifikační číslo: 00497088
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice,
				
příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: Mírová 225, 410 02 Lovosice
identifikační číslo: 70844194

c)
d)
e)
f)
g)
h)

název příspěvkové organizace: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,
				
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace (přejímající)
sídlo: Šaldova 6, 412 01 Litoměřice
identifikační číslo: 70844585
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na
přejímací příspěvkovou organizaci
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO BOHUMÍN
oznamuje

sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Bohumín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola se speciální třídou Bohumín – Nový Bohumín
				
Nerudova 1040, příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: Nerudova 1040, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
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identifikační číslo: 64628515

c)
d)
e)

f)
g)
h)

název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná,
				
příspěvková organizace (přejímající)
sídlo: Čs. armády 1026, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
identifikační číslo: 61988731
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: v souladu se zák. 561/2004 Sb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
U nástupnické organizace dochází k rozšíření majetku svěřeného k hospodaření o majetek zrušené organizace
Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace. Seznam
nemovitého majetku tvoří přílohu k dodatku zřizovací listiny nástupnické organizace.
Nemovitý majetek nástupnické organizace (celkem):
–– budovy: 66.752.689,80 Kč
–– stavby:
12.024.362,50 Kč
Rozpis movitého majetku na základě inventarizace k 31. 12. 2015 bude uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje

změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 4. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Malinovského nám. 652/2, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00101486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem DU je rozvíjet a podporovat výtvarné umění a působit na rozvoj umělecké tvorby. Nosnou formou tohoto poslání jsou výstavy vizuálního umění v nejširším pojetí tohoto uměleckého pojmu a škále názorových
proudů.
2. DU je organizací galerijního charakteru bez vlastních sbírek. Pro naplnění svého účelu spolupracuje s jinými kulturními organizacemi, uměleckými spolky i soukromými osobami na našem území i v širším evropském kontextu.
3. Předmět činnosti DU:
a) Hlavním předmětem činnosti DU je příprava, organizace a realizace výstav výtvarného umění s akcentem na
současnou uměleckou produkci ve vlastních, ale i jiných prostorách v ČR i v zahraničí. Monografické výstavy
i tematické projekty přibližují tvorbu našich i zahraničních umělců v širším časovém horizontu a významových
souvislostech formou ukázek jejich aktuálních poloh i v podobě retrospektivních výstavních přehlídek;
b) DU je institucí, poskytující informace o současné umělecké scéně a kulturních hodnotách jak formou výstav, tak
prostřednictvím doprovodných programů, které s výstavním projektem souvisejí – v jejich rámci jsou pořádány přednášky, diskuzní setkání a komentované prohlídky výstav, projekce, divadelní představení, performance,
workshopy pro široký okruh návštěvníků různého zájmového zaměření i generačního rozpětí;
c) DU pečuje o dobrou odbornou úroveň práce v oblasti současné výtvarné a vizuální kultury, podílí se na řešení
teoretických a praktických otázek, které s oborem souvisí. Udržuje a podporuje kontinuitu oboru v městě a stará
se o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování jejich
odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti;
d) Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké
školy) animace na výstavách a podporuje jejich zájem o umění. Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem výtvarné umění, čímž vytváří předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí o tuto oblast;
e) Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných
znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů, kvality absolventů a zájmu veřejnosti o oblast výtvarné výchovy;
f) Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny ve vztahu k výtvarnému umění;
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g) Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané DU;
h) Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami všech
stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou jakož i dalšími fyzickými i právnickými osobami v tuzemsku i v zahraničí; Pravidelné komunikuje
a spolupracuje s vědeckými, univerzitními i akademickými institucemi;
i) Zabezpečuje propagaci předmětů své činnosti;
j) Prodejní činnost – kromě vlastních publikací prodává i publikace, noviny, časopisy a jiné tisky vztahující se k výtvarnému umění; zajišťuje prodej uměleckých děl vystavovaných v rámci výstavního plánu;
k) Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahování co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost;
l) Ubytovává externí spolupracovníky, se kterými DU spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek:
–– budova č. p. 652, která je součástí pozemku p. č. 93 v obci Brno, katastrální území Město Brno s adresou Malinovského náměstí 2 (označovaná jako Dům umění), zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-město na LV 10001 pro statutární město Brno;
–– budova č. p. 348, která je součástí pozemku p. č. 478/1 v obci Brno, katastrální území Město Brno, s adresou
Dominikánská 9 (označována jako Dům pánů z Kunštátu, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV 10001 pro statutární město Brno.
2. Movitý majetek, dle aktuálních inventárních seznamů.
3. Hodnota svěřeného nemovitého a movitého majetku je uvedena v aktuálních inventárních seznamech majetku.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
Nemovitý majetek:
1. DU je oprávněn uzavírat svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených objektech
a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Na tyto dohody se nevztahuje povinnost zveřejnění podle zákona
o obcích. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy DU.
2. DU je oprávněn, jménem statutárního města Brna uzavírat:
a) smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak
nepřesahující dobu 12 měsíců;
b) smlouvy na pronájem části prostor (ploch)
ve svěřených objektech pro umístění prodejních automatů a pro
provozování drobného občerstvení uzavíraných na dobu určitou a neurčitou;
c) smlouvy na pronájem ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního
charakteru, a to na dobu určitou a neurčitou;
d) smlouvy na pronájem prostor ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování
svěřených objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu určitou a neurčitou a za účelem
provozování těchto zařízení.
DU je v případech uvedených v bodech 6.2 povinen zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu v souladu se zákonem o obcích. Na straně pronajímatele musí být uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci
uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena DU.
Příjmy z těchto smluv a dohod jsou příjmem DU.
3. Smlouvy na pronájmy místností a prostor ve svěřených objektech a na svěřených pozemcích přesahující 12 měsíců
a na dobu neurčitou, vyjma smluv uvedených v bodu 2. písm. b), c) a d), je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel.
Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v neinvestičním příspěvku zřízené příspěvkové
organizace DU v souladu se z. č. 25/2000 Sb.
Movitý majetek:
4. DU je oprávněn svým jménem uzavírat na dobu do 29 dnů (včetně) krátkodobé dohody o užívání a na dobu delší
než 29 dnů smlouvy o pronájmu:
a) movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných prostor
b) movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti kultury;
c) technického zařízení sloužícího k pořádání přednášek a představení, koncertů, jiných kulturních akcí, konferencí,
seminářů, workshopů a jiných slavnostních příležitostí, pokud tento majetek DU dočasně nevyužívá.
Příjmy z těchto smluv a dohod jsou příjmy DU.
5. DU je oprávněn využívat ubytovací jednotky v Domě pánů z Kunštátu pro ubytování externích spolupracovníků,
se kterými spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.
6. Jiné dispozice se svěřeným majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel.
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti DU:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností:
–– velkoobchod a maloobchod;
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
–– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
–– fotografické služby;
–– pronájem a půjčování věcí movitých;
–– zprostředkování obchodu a služeb;
–– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
–– výroba, obchod a služby jinde nezařazené;
–– vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské, kartonážní, kopírovací práce;
–– ubytovací služby;
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
2. Hostinská činnost,
3. Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty.
4. Zabezpečuje pronájmy prostor sloužících k podnikání, které nejsou využité k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti, v souladu s článkem VII zřizovací listiny.
Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti DU.
Příjmy z doplňkové činnosti musí být odděleně účtovány a sledovány a podléhají dani z příjmu. Doplňková činnost
je realizována dle smluvních cen.
Prostředky získané doplňkovou činností použije DU pro financování hlavního účelu a předmětu své činnosti.
Doplňkové činnosti provozuje DU ve svém sídle a v dalších k tomu určených prostorách.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 4. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Radnická 2-10, 658 78 Brno
identifikační číslo: 00101460
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. V Článku 3 se text odst. 1 nahrazuje textem ve znění:
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování služeb veřejnosti v oblasti cestovního ruchu, zejména
péče o rozvoj cestovního ruchu ve městě Brně, jakož i spolupráce se statutárním městem Brnem v oblasti propagace města Brna a poskytování služeb veřejnosti v oblasti kultury, zejména pořádání a organizování kulturních,
výchovných, společenských a vzdělávacích akcí podporujících aktivity v oblasti cestovního ruchu.
2. V Článku 3 se text odst. 2.8 nahrazuje textem ve znění:
Spolupracuje se statutárním městem Brnem na propagaci města Brna.
3. Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8,
				
příspěvková organizace
sídlo: Plovdivská 8, 616 00 Brno
identifikační číslo: 75156237
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V čl. III bod 6 se mezi slova „je“ a „školní“ vkládají slova? „školní jídelna“ tak, že čl. III bod 6 zní: „Součástí
příspěvkové organizace je školní jídelna, školní jídelna – výdejna stravy, školní družina, školní klub a školní
knihovna.“
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:
–– nemovitý majetek, jež se nachází v k.ú. Žabovřesky, obec Brno: beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změn
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změn
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno – sever, okres Brno-město
b) nový název příspěvkové organizace:
Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno,
					
Zemědělská 29, příspěvková organizace
sídlo: Zemědělská 29, 613 00 Brno
identifikační číslo: 49465091
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO DOBŘÍŠ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Dobříš
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Dobříš
sídlo: Školní 36, 263 01 Dobříš, okres Příbram
identifikační číslo: 00874469
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění,
veřejných knihovnických a informačních služeb.
2. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je zpřístupňování v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném
znění, knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Příspěvková organizace
může dále poskytovat další služby spočívající zejména v umožnění přístupu k placeným informacím na internetu,
kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, ve vydávání tematických publikací, v poskytování reprografických služeb, v poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ředitelka, kterého jmenuje, řídí a odvolává Rada města
Dobříše. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných
zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis. (Je odpovědný radě
města za činnost organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy).
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek je příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření na základě smlouvy o výpůjčce a je uveden
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny (dále jen „svěřený majetek“).
V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb. příspěvková organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví:
–– veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce;
–– dlouhodobý movitý majetek, který byl k 31. 12. 2013 evidovaný v inventurních seznamech příspěvkové organizace, včetně veškerého dlouhodobého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2013
–– technické zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného plánu investic,
případně investiční dotace, z prostředků investičního fondu příspěvkové organizace a investičního příspěvku;
–– dlouhodobý movitý majetek získaný darem s předchozím souhlasem zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
a) Příspěvková organizace hospodaří se majetkem dle čl. VIII a dle čl. IX zřizovací listiny, včetně majetku získaného
vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv
z obdobných finančních mechanizmů.
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b) Příspěvková organizace je povinna a oprávněna majetek specifikovaný v odst. 1 písm. a)
tohoto článku držet, spravovat s péčí řádného hospodáře a hospodárně využívat k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy,
vést v evidenci majetku, při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
c) Příspěvková organizace je povinna majetek specifikovaný v odst. 1 písm. a) zabezpečit proti znehodnocení, poškození, ztrátě, zničení či odcizení, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů.
d) Hodnota a rozsah majetku specifikovaného v odst. 1 písm. a)
jsou každoročně aktualizovány na základě
inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a na
základě provedených inventur předaných zřizovateli spolu se soupisem přírůstků a úbytků movitého majetku.
e) Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek přednostně zřizovateli k jeho dalšímu využití.
f) Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy.
g) Příspěvková organizace je povinna oznamovat neprodleně zřizovateli nebo jím určené osobě veškeré vzniklé škody, havárie a pojistné události a události podobného charakteru na svěřeném majetku.
h) Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli nebo jím určené osobě s dostatečným předstihem potřebu oprav či vynaložení investičních prostředků.
i) Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
2. Nemovitý majetek
a) Příspěvková organizace není oprávněna nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat) zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej
jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.
b) Příspěvková organizace je oprávněna podnajmout a výjimečně vypůjčit třetí osobě svěřený majetek a za podmínky sjednání výpovědi z jakéhokoliv důvodu a s výpovědní dobou nejdéle v délce tří měsíců. Zároveň je povinna
postupovat v souladu s ust. § 39 zákona o obcích stanovující povinnost záměr nakládání s majetkem zveřejnit na
úřední desce města.
c) Příspěvková organizace je oprávněna najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 1 rok jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3. Jiná majetková práva
a) Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele.
b) Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí finančního účelově
neurčeného daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
c) Dary účelově určené:
–– K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39 předloží příspěvková organizace vždy k poslednímu dni
čtvrtletí na jednání Rady města Dobříše soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele.
–– Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů
evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.:
–– pronájem a výpůjčka nebytových prostor
–– vydavatelské činnosti, polygrafická tvorba, knihařské a kopírovací práce
–– zprostředkování obchodu a služeb
–– velkoobchod a maloobchod
–– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
2. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 28. 3. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Statutární město Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Lískovecká 86, 738 01 Frýdek Místek
identifikační číslo: 63699401
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
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. Obecná ustanovení:
a) Organizace spravuje svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní
činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu kraje, peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob.
b) Při správě majetku postupuje organizace podle této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly-li vydány.
c) Organizace je povinna spravovaný majetek udržovat a opravovat, včetně periodických revizí, chránit před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům.
d) Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
2. Nemovitý majetek:
a) Organizace není oprávněna nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem
ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.
b) Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek, včetně majetku získaného
její činností, na dobu neurčitou s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou. Ke každému záměru pronajmout majetek na dobu delší ne 1 rok je povinna si předem zajistit písemný souhlas příslušného odvětvového odboru. Nájemní
smlouvy uzavírá organizace vlastním jménem na svůj vlastní účet. Toto ustanovení se nevztahuje na pronájem
bytů v budově čp. 86 na ul. Lískovecká vyjma tzv. pohotovostního bytu.
c) Organizace je povinna zajišťovat včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně revizí nemovitého majetku, které vyžadují příslušné platné právní předpisy. Jestliže předpokládané náklady na jednotlivou údržbu nebo opravu budou
100.000,– - Kč bez DPH a více, je organizace povinna postupovat dle bodu 4., písm. a)
této listiny.
d) Organizace je povinna udržovat čistotu, pořádek a schůdnost přilehlých přístupových cest a prostranství, v případě, že jsou organizaci svěřeny do správy.
e) Organizace je oprávněna s předchozím souhlasem příslušných odborů, provádět stavební změny na nemovitém
majetku, zejména nástavby, přístavby, stavební úpravy, za splnění podmínky dle čl. IV., bodu 4., písm. a)
této listiny.
f) Pronajímatelem bytu v budově čp. 86 na ul. Lískovecká, vyjma tzv. pohotovostního bytu, je zřizovatel. Organizace
má svěřenu radou města působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv k uvedeným bytům. Organizace je
při tom povinna se řídit platnými Pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.
Organizace je zároveň zmocněna k zastupování zřizovatele ve všech záležitostech spojených s pronájmem uvedených bytů, včetně vybírání nájemného. Vybrané nájemné je organizace povinna pravidelné, nejméně 1x měsíčně,
odvádět na účet zřizovatele.
3. Movitý majetek:
a) Funkční, ale pro organizaci nepotřebný a nadbytečný majetek, je organizace povinna vždy nabídnout zřizovateli
a jím zřízeným příspěvkovým organizacím (minimálně všem třem). Pokud bude zřizovatel a jím zřízené příspěvkové organizace odmítnou uvedenou nabídku, postupuje organizace dle čl. VI., bodu 3., písm. b)
této listiny.
b) Organizace je oprávněna úplatně převádět vlastnické právo k movitému majetku s předchozím písemným souhlasem odvětvového odboru, a to vlastním jménem na svůj vlastní účet.
c) Organizace je oprávněna úplatně převádět movitý majetek, který vytvořila vlastní činností nebo který je svou
povahou určen k prodeji v rámci doplňkové činnosti organizace (zboží – potraviny, školní potřeby aj.), a to bez
omezení uvedených v čl. VI., bodu 3., písm. a), b) této listiny.
d) Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený movitý majetek, včetně majetku získaného její
činností, na dobu neurčitou s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou. Ke každému záměru pronajmout majetek
na dobu delší ne 1 rok je povinna si předem zajistit písemný souhlas příslušného odvětvového odboru. Nájemní
smlouvy uzavírá organizace vlastním jménem na svůj vlastní účet.
e) Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto
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omezení se nevztahuje na půjčky příspěvkové organizace poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb dle
platné právní úpravy.
Organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat jako protihodnotu za své pohledávky
vůči jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele.
Společná ustanovení k majetku:
Organizace je oprávněna zadávat veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, či ve smyslu jiného právního předpisu tento závazek nahrazující, a to za následujících
podmínek:
• Jestliže přepokládaná výše budoucího peněžitého závazku činí méně než 100.000,– - Kč bez DPH, je organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku samostatně.
• Jestliže předpokládané výše budoucího peněžitého závazku činí 100.000,– - Kč bez DPH a více, a zároveň
méně než 1.000.000,– Kč bez DPH, je organizace povinna vyžádat si předem písemný souhlas vedoucího odvětvového odboru se záměrem zadat veřejnou zakázku.
• Jestliže předpokládaná výše budoucího peněžitého závazku činí 1.000.000,– - Kč bez DPH a více, vyhrazuje
si zřizovatel právo realizovat předmětnou zakázku prostřednictvím investičního odboru, a to od samotného
rozhodnutí od záměru zadat veřejnou zakázku.
Movitý a nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem pro případ zcizení a pro případ živelné události, včetně vodovodních škod. Organizace je povinna uzavřít pojistné smlouvy týkající se pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem motorového vozidla havarijního pojištění, a v ostatních případech zajistí pojištění majetku
dle pokynů zřizovatele. Škody, které na majetku vzniknou, je organizace povinna oznámit odboru správy obecního
majetku neprodleně, nejpozději do následujícího dne od jejich zjištění.
Za ochranu majetku a výkon práva a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel organizace. Ředitel
organizace je povinen stanovit práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců organizace při správě majetku, jako
i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena obecná a osobní hmotná odpovědnost, ve vnitřních předpisech organizace.
Jiná majetková práva:
Organizace je povinna vést účetnictví a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku.
Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného organizací.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku.
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.
Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh s jen s předchozím
souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
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 nebo založená právnická osoba.
Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob, vzniknou-li nedodržením právních předpisů na
úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
Likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s činností organizace, je organizace povinna si zajistit na vlastní náklady.
Ustanovení k pohledávkám:
Organizace je povinna činit úkony k mimosoudnímu vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, vzniklých vůči
jiným osobám z její činnosti, formou jakýchkoliv úkonů směřujících k vymožení pohledávky, uskutečněných
v souladu s platnými právními předpisy.
Pokud není dosaženo její úhrady mimosoudním vymáháním ve lhůtě šesti měsíců po termínu splatnosti pohledávky, je o tomto organizace povinna informovat příslušný odvětvový odbor a řešit další vymáhání pohledávky
v součinnosti s tímto a právním odborem zřizovatele.
Bez souhlasu zřizovatele není organizace oprávněna pohledávky promíjet, postupovat dalším osobám či s nimi
jinak manipulovat, s výjimkou případů uvedených v písemných zásadách zřizovatele.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změn
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Brožíkova 40, 738 01 Frýdek Místek
identifikační číslo: 72046546
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Organizace je zařízením statutárního města Frýdku- Místku, jejímž posláním je péče o děti v dětské skupině, která
je péče o děti v dětské skupině, která je poskytována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
2. Organizace poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Hlavní předmět činnosti organizace:
a) péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho do tří let věku,
b) provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
sídlo: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 70910987
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. III – vymezení hlavního účelu a předmětu se doplňuje o bod 1A. s tímto textem:
1A. Poskytování vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají na základě rámcového vzdělávacího programu Základní škola speciální.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
MĚSTO HABARTOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Habartov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká
				
škola Habartov (zanikající)
nový název příspěvkové organizace:
Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov,
					
příspěvková organizace (přejímající)
sídlo: Komenského 312, 357 09 Habartov, okres Sokolov
identifikační číslo: 75006472
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Příspěvková organizace Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace vykonává
činnost základní umělecké školy. Hlavním účelem je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmět
činnosti organizaci je vymezen § 3, 109 zákona č. 82/2015, kterým se mění a doplňuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů. Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním umě-
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leckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
MĚSTO HRONOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Hronov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod
sídlo: Čs. armády 15, 549 31 Hronov
identifikační číslo: 70995397
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvková organizace má právo na základě smlouvy o výpůjčce bezplatně užívat dále uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele.
Ostatní ustanovení změny zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Hronov
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Hronov
sídlo: Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
identifikační číslo: 66289467
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost
Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel,
a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců:
• Pronájem nebytových prostor
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Ostatní ustanovení změny zřizovací listiny zůstávají beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00400858
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Sociální služby poskytované v příspěvkové organizaci se rozšiřují o chráněné bydlení od 1. 1. 2017.
Toto rozšíření musí být v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. c)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uvedeno ve vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu
činnosti organizace v její zřizovací listině:
V části druhé, Čl. I se nově vkládá odstavec 3., který zní:
Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního nebo kombinovaného), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, formou skupinového bydlení
(chráněné bydlení).
V části druhé, Čl. II se nové vkládá odstavec 3., který zní:
Chráněné bydlení – pobytová služba – obsahuje tyto základní činnosti (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách):
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
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g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Pro zjednodušení evidence, účetního zpracování, vykazování majetku a upřesnění majetkových vztahů v souladu
s právními normami byla provedena aktualizace spočívající ve vytvoření přílohy č. 2 zřizovací listiny nazvaná
Zásady pro vyřazování dlouhodobého majetku statutárního města Jihlavy svěřeného k hospodaření příspěvkové
organizaci.
Ostatní ustanovení změny zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace
sídlo: Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00400815
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Pro zjednodušení evidence, účetního zpracování, vykazování majetku a upřesnění majetkových vztahů v souladu
s právními normami byla provedena aktualizace spočívající ve vytvoření přílohy č. 2 zřizovací listiny nazvaná
Zásady pro vyřazování dlouhodobého majetku statutárního města Jihlavy svěřeného k hospodaření příspěvkové
organizaci.
Ostatní ustanovení změny zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Brtnická 754/15, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00400840
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Pro zjednodušení evidence, účetního zpracování, vykazování majetku a upřesnění majetkových vztahů v souladu
s právními normami byla provedena aktualizace spočívající ve vytvoření přílohy č. 2 zřizovací listiny nazvaná
Zásady pro vyřazování dlouhodobého majetku statutárního města Jihlavy svěřeného k hospodaření příspěvkové
organizaci.
Ostatní ustanovení změny zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 6. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. Listopadu 1225
				
okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: 17. Listopadu 1225, Kopřivnice
identifikační číslo: 47998121
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Čl. V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Odstavec 4. se ze zřizovací listiny vypouští.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Čl. VI. Vymezení majetkových práv
–– text odstavce 2. 13. se vypouští a nahrazuje se tímto textem:
2. 13. zhodnocení nebytových a bytových prostor písemně oznámit neprodleně zřizovateli
–– odstavec 3. 6. a 3. 7. se vypouští a odstavec 3. 8. bude označen jako 3. 6.
–– odstavec 4. 8. se vypouští
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 6. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
sídlo: Pionýrská 791, Kopřivnice
identifikační číslo: 64125866
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Čl. V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Stávající odstavec 4. se ze zřizovací listiny vypouští.
Nově se vkládá odstavec 4. tohoto znění:
„4. Movitý majetek pořízený při akci „Základní škola Emila Zátopka v Kopřivnici – energetická opatření“ 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. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice
sídlo: Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 62331078
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
K původnímu textu zřizovací listiny se doplňuje:
K bodu 2. Movitý majetek, který jí byl předán ke dni jejího vzniku, který v průběhu své činnosti nabyl a který
nabude a drobné stavby:
Majetek umístěný na Krytém bazéně v Kopřivnici v celkové pořizovací ceně 2.351 287,97.
Drobný hmotný majetek do 2999,00 Kč v celkové hodnotě 4888,40 Kč.
Dlouhodobý movitý majetek do 40,000,00 Kč za kus v celkové hodnotě 1.250 987,54 Kč.
Samostatné movité věci a soubory v celkové hodnotě 1.095 412, 03 Kč.
Majetek umístěný na Zimním stadioně v Kopřivnici v celkové pořizovací ceně 504.800 Kč.
Majetek je blíže uveden na inventurním soupise v příloze k dodatku č. 22.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Kralupy nad Vltavou
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: V Luhu 1181, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identifikační číslo: 71294325
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je:
1. 1. provoz Domů s pečovatelskou službou na území města Kralupy nad Vltavou pro občany města Kralupy nad
Vltavou (dále též jen „klienti“)
1. 2. provádění dalších činností souvisejících s provozem Domů s pečovatelskou službou a službami v nich poskytovanými
1. 3. poskytování základního sociálního poradenství ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, spočívajícího v poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivých
sociálních situací osob
1. 4. poskytování služeb sociální péče ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, formou:
a) pečovatelské služby, zahrnující zejména:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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b) odlehčovací služby, zahrnující zejména:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
2. Organizace vykonává svou činnost a plní své úkoly:
v Domě s pečovatelskou službou, V Luhu 1181, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
v Domě s pečovatelskou službou, Sídliště U Cukrovaru 1071, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
na území města Kralupy nad Vltavou.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel (v případě, že funkci statutárního orgánu vykonává žena, je označení
funkce „ředitelka“), který je do funkce jmenován a z ní odvoláván zřizovatelem.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat za organizaci a zastupovat organizaci navenek, přitom je povinen řídit se touto zřizovací listinou. Ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele, který jej zastupuje
v době jeho nepřítomnosti a v rozsahu daném jmenováním do funkce zástupce ředitele. Zástupce ředitele je přímo
podřízen řediteli organizace. Za organizaci mohou činit právní jednání jejím jménem i zaměstnanci organizace,
jimž toto oprávnění vyplývá z vnitřních předpisů organizace nebo z jejich pracovně právního vztahu k organizaci.
Při jednání jménem organizace a provádění písemných úkonů se osoba jednající jménem organizace podepisuje
tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu organizace „Sociální služby města Kralupy nad
Vltavou, příspěvková organizace“ připojí pod své jméno a označení funkce svůj podpis.
3. „Práva a povinnosti ředitele se řídí platnými právními předpisy.
4. Zřizovatel stanovuje řediteli plat a kritéria pro poskytování odměn, rozhoduje o výši odměn, hodnotí jeho činnost
a je oprávněn ukládat mu jmenovité úkoly související se zajištěním činnosti organizace.
5. Ředitel po předchozím projednání se zřizovatelem a po jeho souhlasu, vydá k organizaci a zajištění hlavního účelu
a předmětu činnosti organizace a případných jí vykonávaných doplňkových činností vnitřní předpisy, jimiž stanoví mj. organizační strukturu organizace (Organizační řád), práva a povinnosti zaměstnanců organizace (Pracovní
řád) a výši úplaty za služby poskytované organizací.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Do svého vlastnictví může organizace nabývat majetek pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
tato zřizovací listina nebo zřizovatel svým rozhodnutím jinak.
2. Organizace je povinna majetek uvedený v odst. 1. využívat k zajištění předmětu činnosti organizace.
3. Organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva v běžném roce pořízená:
• na základě ročního plánu nákladů a výnosů
• na základě tvorby a použití fondů a zřizovatelem schválených přídělů do fondů při vypořádání výsledku hospodaření
• na základě rozhodnutí zřizovatele.
4. Organizace může nabývat (přijímat) do svého vlastnictví dary účelově určené pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního jednání, není-li touto zřizovací listinou stanoveno jinak.
5. Zřizovatel uděluje touto zřizovací listinou organizaci souhlas k nabývání (přijetí) do vlastnictví organizace:
–– peněžitých darů účelově neurčených v hodnotě do 40.000,– Kč (včetně) v jednotlivém případě. K přijetí peněžitého daru účelově neurčeného v hodnotě nad 40.000,– Kč je organizace povinna vyžádat si předem písemný
souhlas zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního jednání.
–– majetku v hodnotě do 40.000,– Kč (včetně) v jednotlivém případě, jde-li o zásoby (potraviny, papírenské zboží,
nádobí, apod.), a to formou bezúplatného převodu nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, a to
i v případě, že se forma nabytí zásob jeví jako obdoba darování
–– darů účelově určených k přímé spotřebě klienty, spotřební materiál k aktivitám vyvíjeným k uspokojování potřeb klientů, drobných věcných dárků, atd. V těchto případech se na poskytnuté dary nepohlíží jako na dary dle
ust. § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tj. jako na majetek potřebný k výkonu činnosti organizace, a není proto nezbytný předchozí písemný
souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu jednání.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Majetková práva organizace k majetku zřizovatele
1. K zajištění předmětu činnosti organizace předá zřizovatel svým rozhodnutím organizaci k hospodaření majetek ve
vlastnictví zřizovatele (nemovitý, hmotný movitý a nehmotný), který ke dni 31. 12. 2015 spravovala organizační
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složka města Kralupy nad Vltavou s názvem „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou“ (dále jen „svěřený
majetek“).
Zřizovatel je oprávněn předat organizaci k hospodaření k zajištění plnění předmětu její činnosti další majetek nad
rámec majetku uvedeného v odst. 1., popř. rozhodnout o odnětí svěřeného majetku z hospodaření organizace. Tato
rozhodnutí činí zřizovatel v písemné podobě.
Organizace nabývá majetek pro zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo tato zřizovací listina jinak:
nemovitý majetek předává zřizovatel okamžikem nabytí organizaci k hospodaření k zajištění předmětu činnosti
organizace, nestanoví-li tato zřizovací listina nebo zřizovatel svým rozhodnutím jinak,
hmotný movitý majetek a nehmotný majetek převádí zřizovatel okamžikem nabytí bezúplatně do vlastnictví organizace, a to v pořizovací ceně nebo oceněný dle zákona o účetnictví, nestanoví-li tato zřizovací listina nebo
zřizovatel svým rozhodnutím jinak.
K nabytí hmotného movitého majetku a nehmotného majetku v hodnotě vyšší než 100.000,– Kč (v jednotlivém
případě) a k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního jednání.
Majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele (viz odst. 3.
písm. b)) a stane se pro ni trvale nepotřebným, je povinna nabídnout přednostně a bezúplatně zřizovateli se zdůvodněním nepotřebnosti a návrhem na další postup. V případě, že nabídnutý majetek zřizovatel nepřijme do svého
vlastnictví, určí zřizovatel podmínky dalšího postupu.
Rozsah svěřeného majetku (majetek uvedený v odst. 1., 2. a 3. písm. a)), včetně majetku získaného z tohoto majetku) se:
snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení
snižuje o majetek odňatý zřizovatelem v souladu s odst. 2, a to k okamžiku dle rozhodnutí zřizovatele
zvyšuje o majetek, který byl organizaci předán zřizovatelem v souladu s odst. 2., a to k okamžiku jeho převzetí
zvyšuje o majetek, který byl organizací nabyt pro zřizovatele v souladu s odst. 3. písm. a), a to k okamžiku jeho
nabytí.
Svěřený majetek (majetek uvedený v odst. 1., 2. a 3. písm. a)) a 5., včetně majetku získaného z tohoto majetku)
je organizace oprávněna užívat dle pokynů zřizovatele a za následujících podmínek a s následujícím omezením
majetkových práv:
majetek se organizaci předává k hospodaření bezúplatně
organizace je oprávněna majetek držet a užívat pouze pro plnění účelu a předmětu své činnosti
majetek je organizace oprávněna užívat po dobu trvání organizace nebo po dobu životnosti majetku
majetek musí být chráněn před jeho zcizením, ztrátou, zneužitím, znehodnocením, poškozením a jinými neoprávněnými zásahy
organizace je povinna s majetkem nakládat účelně a hospodárně, zajistit jeho ochranu a předcházet škodám na
tomto majetku
organizace je povinna o majetek se řádně starat, pečovat o něj, udržovat jej v dobrém provozním a provozuschopném stavu a opravovat jej podle plánu oprav a údržby sestaveného v součinnosti se zřizovatelem, zabezpečovat
provádění zákonných revizí a prohlídek; havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku
nebo vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví či život uživatelů majetku či třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto opravy neprodleně (nejpozději do tří dnů) nahlásí zřizovateli, včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku
organizace je povinna řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení,
zajistit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku pohledávek
organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele uzavírat dohody o postoupení pohledávek,
dohody o zápočtu pohledávek ani dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 6 měsíců, vzdát se práva, prominout nebo odepsat pohledávku, a to pod sankcí neplatnosti právního jednání
nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
tato zřizovací listina nebo zřizovatel jinak, není organizace oprávněna majetek prodat, darovat, směnit, zatížit jej
věcným břemenem či zástavním nebo jiným věcným právem, vložit do jakékoliv společnosti či sdružení ani majetkem ručit, a to pod sankcí neplatnosti právního jednání
majetek lze pronajmout, podnajmout, propachtovat, půjčit či přenechat do užívání jiné právnické či fyzické osobě
pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního jednání
při hospodaření s majetkem je organizace povinna řídit se platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a dalšími pokyny zřizovatele
majetek, který se stal pro organizaci nepotřebným a organizace jej nepotřebuje k plnění účelu a předmětu své činnosti, je organizace povinna neprodleně vrátit zřizovateli, nestanoví-li zřizovatel jinak
organizace je povinna nakládat s majetkem výhradně sama, bez třetí osoby (s pomocí třetí osoby jen se souhlasem
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zřizovatele)
n) organizace je povinna zřizovateli umožnit kontrolu majetku, kdykoliv o to požádá
o) organizace je povinna vést o majetku evidenci a účetnictví podle platných právních předpisů, majetek inventarizovat podle platných právních předpisů jednou ročně vždy k 31. 12. kalendářního roku
p) organizace je povinna majetek řádně a efektivně pojistit v souladu s pokynyzřizovatele
q) organizace je povinna v souladu s platnými právními předpisy provádět odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a vytvářet z nich investiční fond, jehož použití
je závislé na předchozím souhlasu zřizovatele.
7. Zřizovateli je vyhrazeno právo rozhodovat o nájmu, podnájmu, výpůjčce či přenechání do užívání bytů a nebytových prostor, nerozhodne-li zřizovatel písemně jinak, které jsou součástí svěřeného majetku. Příjmy z nájmů
a podnájmů jsou příjmem organizace.
8. Práva ke svěřenému majetku nevymezená organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
9. Za ochranu majetku, výkon práv a povinností při nakládání se svěřeným majetkem odpovídá statutární orgán
organizace. Statutární orgán organizace mj. vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření
s majetkem a stanoví okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních předpisech
organizace.
10. Organizace může užívat další majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě smluvního vztahu se zřizovatelem
(zejména pronájem, výpůjčka).
Finanční vztahy a finanční hospodaření
1. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací a finanční hospodaření organizace se řídí zejm. zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
předpisy tyto zákony provádějícími a rozhodnutími zřizovatele.
2. Hospodaření organizace se řídí ročním rozpočtem nákladů a výnosů (rozpočet organizace) plánem tvorby a čerpání peněžních fondů odpisovým plánem, schválenými zřizovatelem.
Návrhy zpracovává organizace a předkládá ke schválení zřizovateli tak, aby nebyl narušen či ohrožen provoz organizace, popř. ve lhůtách stanovených zřizovatelem.
3. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob včetně
peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu, event. ze zahraničí. Zřizovatel zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje v případech, kdy je tak stanoveno platnými právními předpisy nebo
rozhodnuto na základě nich. Zřizovatel poskytuje organizaci příspěvek na provoz zpravidla na výkony nebo jiné
její potřeby. Pokud organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní
činnosti, zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. Zřizovatel může organizaci uložit odvod do
svého rozpočtu.
4. Zřizovatel stanovuje organizaci vždy na každý kalendářní rok závazné ukazatele (příspěvek na provoz, dotace na
investice, individuální dotace) další případné ukazatele (stanovení hospodářského výsledku jako základ pro rozdělení do fondů, stanovení podmínek pro mzdovou regulaci - usměrňování mzdových prostředků).
5. Výsledky hospodaření předkládá organizace zřizovateli v jím stanovených termínech a rozsahu.
6. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace.
7. Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) sjednávat půjčky či úvěry (souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům organizace z fondu kulturních
a sociálních potřeb)
b) pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě
c) uzavírat smlouvy o přistoupení k závazku a převzetí dluhu
d) uzavírat dohody o uznání dluhu, to vše pod sankcí neplatnosti právního jednání.
8. Organizace nesmí:
a) zajišťovat závazky
b) nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je
organizace oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
c) vystavovat nebo akceptovat směnky
d) být směnečným ručitelem, to vše pod sankcí neplatnosti právního jednání.
9. Organizace má právo zhodnocovat volné finanční prostředky v peněžním ústavu, ve kterém vede běžný účet.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace je oprávněna, vedle výkonu činností, za jejichž účelem byla zřízena, uvedených v odst. 1, vykonávat
doplňkovou činnost sloužící k lepšímu využívání všech hospodářských možností organizace, přičemž plnění hlavního účelu nesmí být narušeno.
Organizace je oprávněna vykonávat následující doplňkové činnosti:
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• pronájem nebytových prostor
• kopírování
K zajištění doplňkových činností může organizace využívat prostředky, s nimiž hospodaří. Doplňková činnost se
povoluje za těchto podmínek:
a) doplňková činnost nesmí narušovat hlavní účel a předmět činnosti organizace
b) doplňková činnost bude vykonávána a provozována v souladu s platnými právními předpisy
c) zisk dosažený z doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel a předmět činnosti organizace
d) účetnictví doplňkové činnosti musí být vedeno odděleně od hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO LANŠKROUN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Lanškroun
b) název příspěvkové organizace: Kino Lanškroun (zanikající)
sídlo: T. G. Masaryka 3, 563 01 Lanškroun – Ostravské Předměstí
identifikační číslo: 00854140

c)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
d)
1.
2.
3.

název příspěvkové organizace: Kulturní centrum Lanškroun (přejímající)
sídlo: nám. A. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 00854387
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Kulturní centrum Lanškroun je příspěvková organizace města Lanškroun, zřízená k uspokojování potřeb občanů
města, zejména v oblasti kultury, umění, společenského života, výchovy a mimoškolního vzdělávání. Nedílnou
součástí hlavního poslání organizace je vytváření prostoru pro alternativní kulturu a organizování takových kulturních akcí, které přímo souvisí s tímto specifickým úkolem a jejichž cílovou skupinou je zejména mládež.
Hlavního účelu dosahuje organizace zejména:
pořádáním kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně
uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých návrhů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných
prostranstvích města,
výstavní činností, vystavováním originálů a rozmnoženin děl ve smyslu § 17 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pořádáním soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru,
zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržby a správy majetku,
ediční, propagační a publikační činností směřující k podpoře hlavní činnosti, vydáváním, veřejným šířením a prodejem neperiodických publikací a nahraných nosičů ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
předprodejem vstupenek na vlastní i cizí programy,
poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činností,
poskytováním služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení,
pořádáním pravidelných veřejných filmových představení,
organizováním filmových akcí pro školy a zájmová sdružení, pořádání filmových festivalů, tematických přehlídek
filmů a výstav.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný na základě konkurzního řízení a odvolávaný Radou města Lanškroun
(dále jen RM).
Ředitel odpovídá RM za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ve své činnosti se řídí obecně závaznými
právními předpisy, obecně závaznými vyhlášky a nařízeními města, usneseními RM a Zastupitelstva města Lanškroun, touto zřizovací listinou a vnitřním organizačním řádem organizace. Je oprávněn jednat ve všech věcech
jménem organizace. V písemném styku připojí k otisku razítka své jméno s dodatkem označujícím jeho funkci
ředitele a podpis.
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Ředitel vydává organizační řád, který stanoví organizační členění.
Dále ředitel zejména:
odpovídá za odbornou a hospodářkou činnosti příspěvkové organizace,
odpovídá za dodržování platných právních norem,
odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany, hygienických a dalších předpisů,
–– analyzuje finanční a materiálně technické zabezpečení příspěvkové organizace a zpracovává návrhy na opatření
pro zřizovatele,
–– zabezpečuje perspektivní rozvoj příspěvkové organizace,
–– připravuje a předkládá zřizovateli ke schválení návrhy rozpočtu,
–– odpovídá za plnění rozpočtu,
–– uplatňuje práva a plní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům příspěvkové organizace,
–– je odpovědný za správu a ochranu svěřeného majetku.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví Města Lanškroun užívaného organizací
Organizace k zajištění své hlavní činnosti užívá následující majetek zřizovatele:
Nemovitý majetek (budovy a pozemky) na základě samostatné smlouvy o půjčce.
Dlouhodobý hmotný majetek na účtu 022, drobný dlouhodobý hmotný majetek vedený na účtu 028, který jí byl
postupně zřizovatelem předán k hospodaření dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e)
zákona o rozpočtových
pravidlech ÚR a dále dlouhodobý hmotný majetek vedený na účtu 022 a drobný dlouhodobý hmotný majetek
vedený na účtu 028, který byl jednorázově převeden ze zaniklé organizace Kino Lanškroun – dále jen svěřený
majetek.
Vymezení majetku ve vlastnictví organizace
Na základě § 27 odst. 5. písm. d)
zákona o rozpočtových pravidlech ÚR, ve znění pozdějších předpisů organizace nabývá vždy do svého vlastnictví:
Veškerá oběžná aktiva (peníze, ceniny, zásoby) předaná nebo pořízená
z příspěvku zřizovatele nebo od jiného subjektu (např. od kraje, ze státního rozpočtu atd.) na provoz,
z rezervního fondu organizace,
z vlastních zdrojů,
Dále také tato aktiva přecházejí na základě § 27 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlech ÚR ze zaniklé organizace Kino Lanškroun.
Veškeré pohledávky a závazky vzniklé z činnosti organizace a převzaté ze zaniklé organizace Kino Lanškroun.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranici majetku na účtu 028 vedený doposud organizací v operativní evidenci, zakoupený organizací po dobu její existence z provozních prostředků a drobný dlouhodobý hmotný majetek
pod hranici majetku na účtu 028 vedený na účtu 902 nebo v operativní evidenci předaný ze zaniklé organizace
Kino Lanškroun.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek vedený na účtu 018 (software)
nebo v operativní evidenci zakoupený organizací po dobu její existence z provozních prostředků a drobný dlouhodobý nehmotný majetek vedený na
účtu 018 nebo v operativní evidenci předaný ze zaniklé organizace Kino Lanškroun.
Organizace může do vlastnictví pořizovat pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena.
Po zániku organizace přechází veškerý majetek svěřený i vlastní, jakož i veškerá práva a závazky organizace s tímto majetkem spojené na zřizovatele.
Rozhodnutím zřizovatele je možné vztahy k majetku organizace dále upřesnit a změnit rozsah svěřeného, případně
rozsah nově nabývaného majetku do vlastnictví, majetek odejmout, jakož i zpřísnit práva a povinnosti organizace
při nakládání s tímto majetkem.
Přijímání darů
Peněžité dary
Dary účelově neurčené
Zřizovatel dává předchozí souhlas organizaci k přijetí daru do hodnoty 40.000,– Kč v jednotlivém případě na dary
účelově neurčené.
Dary účelově určené
–– K přijetí účelově určeného finančního daru a neúčelového daru nad 40.000,– Kč musí mít organizace na základě § 27 odst. 5 písm. b)
zákona o rozpočtových pravidlech ÚR předchozí písemný souhlas zřizovatele. Za
tím účelem v případě nabídky daru organizace postupuje následně:
• Darovací smlouva musí být opatřena doložkou o schválení RM (č. usnesení ze dne).
• Smlouva nabude platnosti po schválení RM.
• Ke schválení RM předkládá organizace soupis darovacích smluv v seznamu dle dárců, účelového určení a darované částky.
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• Pokud přijme finanční prostředky předem, bude je do doby schválení vést jako přijatou zálohu, do příslušného
fondu je zaúčtuje a použít může až po schválení RM.
–– Pokud je dar určen na nákup dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku – movitých věcí nebo
software, pak pro jeho pořizování a majetkové vztahy platí odpovídající ustanovení dle Čl. IV. části IV.I. nebo
IV.II. podle charakteru pořizovaného majetku.
–– Nabídka finančního daru na nákup nemovitého majetku (např. pozemku, stavby nebo charakteru technického
zhodnocení budovy) musí být směrována zřizovateli, který je odpovědný za jeho pořizování a zajištění.
Věcný dary
–– K přijetí věcného daru do vlastnictví musí mít organizace na základě § 27 odst. 5. písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech ÚR předchozí písemný souhlas zřizovatele>
–– K přijetí daru charakteru drobného hmotného majetku evidovaného v operativní evidenci nebo zásob do vlastnictví musí splnit následující podmínky:
• Darovací smlouva musí být opatřena doložkou o schválení přijetí daru RM.
• Ke schválení RM předkládá organizace soupis darovacích smluv v seznamu dle dárců a přikládá soupis darovaných věcí.
• Organizace zaeviduje majetek na majetkové účty až po nabytí účinnosti smlouvy.
–– Organizace nemůže přijímat do svého vlastnictví dary charakteru svěřeného majetku a majetku ve výpůjčce.
• V případě daru charakteru svěřeného majetku je organizace zmocněna sepsat darovací smlouvu s tím, že darovaný majetek bude vlastnictvím zřizovatele a zároveň svěřeným majetkem organizace.
• V případě darování majetku charakteru majetku ve výpůjčce musí být dary směrovány zřizovateli, který následně rozšíří přílohy ke smlouvě o výpůjčce.
Materiály ke schválení RM předkládá ředitel organizace prostřednictvím oddělení školství a kultury.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Ke svěřenému majetku
Majetek svěřený (vyjma majetku uvedeného v bodě 8, 9 a 10) organizace nesmí prodat, vypůjčit nebo vyřadit.
Majetek svěřený, který organizace dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, může pronajímat jen se souhlasem
zřizovatelem určeného pracovníka (vedoucí oddělení školství a kultury).
O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými předpisy a předpisy zřizovatele, tj. mimo jiné chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy.
Organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky majetku. Odpovídá za dodržování všech požárních, bezpečnostních, hygienických a dalších předpisů, které se vztahují
k její činnosti, a používá svěřeného majetku. Organizace odpovídá zřizovateli za veškeré škody, které svojí činností na svěřeném majetku způsobí.
V rámci péče o svěřený majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků.
Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení a oznámit
toto neprodleně zřizovateli.
Organizace hradí veškeré náklady spojené s běžnou údržbou s opravami svěřeného majetku.
Organizace je oprávněna prodat bez souhlasu zřizovatele nepotřebný svěřený movitý majetek, jehož výše pořizovací ceny nepřesáhne 3.000,– Kč. Příjem z prodeje je v tomto případě příjmem organizace.
Svěřený movitý majetek, jehož výše pořizovací ceny přesáhne 3.000,– Kč v jedné položce, je organizace oprávněna prodat pouze za předpokladu, že není upotřebitelný jinou organizací zřízenou nebo podporovanou městem
Lanškroun, a to s písemným souhlasem zřizovatelem určeného pracovníka (vedoucí oddělení školství a kultury).
Pokud pořizovací cena přesáhne 10.000,– Kč, je organizace po splnění výše uvedených postupů oprávněna prodat
majetek minimálně za cenu zjištěnou odborným znalcem ke dni prodeje. Příjem z prodeje v tomto případě odvede
zřizovateli.
Pokud se svěřený majetek stane neupotřebitelným a bude určen k fyzické likvidaci, pak je na základě rozhodnutí
likvidační komise jmenované ředitelem organizace (její funkce může plnit i inventarizační komise) zlikviduje
v souladu s platnými předpisy a vyřadí z účetní evidence. Neupotřebitelnost majetku v pořizovací hodnotě nad
10 000,– Kč musí být doložena posudkem odborné firmy a jeho likvidace předem písemně oznámena zřizovatelem
určenému pracovníkovi oddělení školství a kultury.
K vlastnímu majetku
Pro nakládání s vlastním majetkem platí přiměřeně ustanovení části V. I. bodů 3 až 7. Organizace smí dle vlastního
uvážení v souladu s hledisky hospodárnosti a stanovenými úkoly organizace rozhodovat o pořízení, pronajímání,
prodeji nepotřebného vlastního majetku a likvidaci a vyřazování tohoto majetku v případě, kdy se stane neupotřebitelným. Výnosy z prodeje vlastního majetku jsou vždy příjmem organizace.
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Všeobecně ke svěřenému i vlastnímu majetku
Organizace dále hradí spotřebu všech energií a zajištění služeb, souvisejících s její činností, tedy i s užíváním výše
uvedeného majetku, přičemž příslušné smlouvy s dodavateli energií a služeb uzavírá vlastním jménem. Organizace pojistí movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení
zisku může organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti:
a) reklamní činnosti a marketing,
b) pronájem nebytových prostor a movitého majetku,
c) hostinská činnost, nákup za účelem prodeje – obchodní činnost,
d) obchodní činnost, pořádání kurzů.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.
3. Doplňková činnost jako celek nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová.
4. Organizace je povinna zajistit oddělené sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti pomocí
analytiky v účetnictví.
5. Zisk dosažený z doplňkové činnosti může organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné použití
zisku je možné jen výjimečně, a to na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
6. Ředitel organizace je povinen zpracovat Směrnici o doplňkové činnosti organizace a předložit ji vedoucí finančního odboru.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTKÁ ČÁST PRAHA 4
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 4
b) příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4
sídlo: Jihozápadní 1760/4, Praha 4, 141 00
identifikační číslo: 61384241
příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 4, Trenčínská 2770
sídlo: Trenčínská 2770, Praha 4, 141 00
identifikační číslo: 61384011
nový název sloučené organizace: Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4
sídlo: Jihozápadní 1760/4, Praha 4, 141 00
identifikační číslo: 61384241
ostatní zůstává bez změny
MĚSTKÁ ČÁST PRAHA 8
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 10. 6. 2015
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 8
b) název příspěvkové organizace: Osmička pro rodinu
sídlo: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
identifikační číslo: 04387031
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Posláním příspěvkové organizace Osmička pro rodinu je zajišťování volnočasových aktivit a vzdělávacích aktivit,
pro děti a mládež, sociálně pedagogických služeb včetně primárně preventivním aktivit v rámci terénní práce na
základních školách na Praze 8, poskytování nejrůznějších služeb pro rodiny s dětmi, poskytování služeb prevence
sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti a služby na podporu zkvalitnění partnerských a manželských vztahů, posilování rodičovských kompetencí, organizování příměstských táborů jakož i prázdninových letních táborů
v jednotlivých Centrech a další aktivity v souladu s hlavním účelem organizace.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Ředitel
Jménem příspěvkové organizace podepisuje ředitel a to tak, že se uvede jeho jméno, příjmení, funkce, ke kterým
ředitel připojí 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:
V době zřízení příspěvkové organizace Osmička pro rodinu je zřizovatelem vymezen nemovitý majetek tak, že
zřizovatel žádný nemovitý majetek příspěvkové organizaci Osmička pro rodinu nepředává do správy. Upřesnění
předání nemovitého majetku zřizovatele do správy příspěvkové organizace Osmička pro rodinu bude prováděno
vždy přílohou zřizovací listiny.
Movitý majetek zřizovatel svěřuje k hospodaření dle inventárních seznamů platných ke dni podpisu zřizovací
listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Příspěvková organizace řádně hospodaří se svěřeným majetkem a majetkem získaným vlastní činností k zajištění
hlavního účelu a předmětu své činnosti a doplňkové činnosti podle zřizovací listiny. Provádí zejména údržbu
a opravy svěřeného majetku včetně povinných revizí, zabezpečuje jeho provoz, dbá na ochranu majetku před ztrátou, poškozením a zneužitím, sleduje plnění závazků, uplatňuje oprávněné nároky organizace.
2. Příspěvková organizace zajišťuje investice do svěřeného majetku v rámci finančních prostředků schválených ve
finančním plánu organizace a v rámci finančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu. Jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele.
3. Příspěvková organizace zajišťuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, provádění účetních odpisů veškerého majetku, a to v souladu s metodikou zřizovatele.
4. Veškerý majetek, který příspěvková organizace při své činnosti nabývá, je nabýván do majetku zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený majetek pořídit, vypůjčit, pronajímat, případně provádět další úkony
a uplatňovat práva vlastníka, není-li stanoveno jinak zřizovací listinou nebo zákonem. Příspěvková organizace
není oprávněna majetek zcizit, vložit do obchodní společnosti nesmí jím být ručeno. Majetek musí být pojištěn
v zákonem stanoveném rozsahu.
5. Příspěvková organizace je povinna inventarizovat a odepisovat majetek, se kterým hospodaří, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a aktualizované výsledky inventarizace předává
zřizovateli v souladu s interními předpisy. Veškeré doklady týkající se provedené fyzické i dokladové inventury –
i následné inventarizace předává v souladu s interními předpisy zřizovatele.
6. Příspěvková organizace zabezpečuje v souladu se zákonnými normami a interními předpisy zřizovatele případnou
likvidaci majetku, který byl vyřazen z používání z důvodu poškození, zastaralosti atd. Školní komise organizace
vyhodnotí skutečný stav majetku, doložený odborným posudkem. Její stanovisko pak odsouhlasí ředitel organizace. O likvidaci majetku, nebo jeho případném odprodeji bude proveden zápis, který upřesní celý způsob.
Bezúplatně nabytý majetek může organizace převést pouze za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
7. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele uzavírat svým jménem smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou do jednoho roku. Smlouvy o nájmu na dobu určitou od jednoho roku a dále smlouvy
na dobu neurčitou, je organizace povinna předkládat zřizovateli ke schválení. Příjmy ze smluv o nájmu nebytových prostor jsou příjmem příspěvkové organizace. Příspěvková organizace je oprávněna samostatně uzavírat
smlouvy o nájmu části nebytových prostor pro umístění nápojových nebo občerstvovacích automatů uzavíraných
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v rozmezí tří až dvanácti měsíců.
8. Příspěvková organizace zastupuje zřizovatele ve správních řízeních týkajících se majetku zřizovatele předaného
organizaci k hospodaření. Organizace je oprávněna nechat se v těchto řízeních zastupovat na základě plné moci
zvoleným zástupcem.
9. Příspěvková organizace dále:
a) sleduje své závazky a pohledávky,
b) odpovídá za to, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv ze závazků vyplývajících z uzavřených smluv,
c) uplatňuje právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
d) sjednává ve spolupráci se zřizovatelem pojištění majetku,
e) při prodeji, vyřazení, likvidaci majetku postupuje v souladu s příslušnými předpisy zřizovatele. Výnosy z prodeje
majetku jsou výnosem zřizovatele, který rozhodne o jejich případném ponechání organizaci za účelem obnovy
nebo pořízení dalšího majetku.
10. Při hospodaření a nakládání s majetkem, vymezeným k zajištění účelu a předmětu činnosti, se organizace řídí
platnými zvláštními předpisy, úkoly vyplývajícími z usnesení Rady Městské části Praha 8 a Zastupitelstva Městské
části Praha 8 a dokumenty schválenými těmito orgány.
11. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným příslušnými
zvláštními právními předpisy a pokyny zřizovatele pro příspěvkovou organizaci,
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12. Příspěvková organizace zajistí řádné měsíční předání účetní závěrky včetně příloh, rozbory, hospodaření a případné další podklady požadované zřizovatelem. Zřizovatel v rámci metodického řízení organizace bude písemnou
formou předávat specifikaci termínů předání i požadovaných materiálů
Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) fond investic,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb,
Nakládání s jednotlivými peněžními fondy a jejich používání upravuje zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušné interní předpisy zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti, s nimiž vyslovil zřizovatel souhlas:
a) pronájem movitých věcí, svěřených k hospodaření zřizovatelem,
b) pronájem a uzavírání smluv o nájmu části svých prostor, svěřených k hospodaření zřizovatelem,
c) ubytovací a stravovací činnost v souvislosti s provozem letních táborů,
d) zprostředkování obchodu a služeb,
e) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a obrazových záznamů,
f) velkoobchod a maloobchod,
g) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
sídlo: Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identifikační číslo: 04187997
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je předškolní vzdělávání dětí podle zákona č. 561/2006 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace
a) Poskytování předškolního vzdělávání dětí podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
b) Zabezpečení školního stravování dětí formou vlastních jídelen- výdejen podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
c) Zabezpečení závodního stravování vlastním zaměstnancům. Jedná se pouze o výdej stravy, strava je připravována
na základě smlouvy jiným subjektem.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem zřízené příspěvkové organizace je ředitel. V době nepřítomnosti ředitele nebo v době, kdy ředitel nevykonává svou funkci (např. pracovní neschopnost, vzdání se funkce apod.), vykonává práva a povinnosti
statutárního orgánu v plném rozsahu zástupce ředitele jím určený. V uvedeném případě je příspěvková organizace
povinna dát zřizovateli na vědomí, kdo funkci zástupce statutárního orgánu vykonává a od kterého okamžiku.
2. Ředitele příspěvkové organizace jmenuje zřizovatel v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
3. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem příspěvkové
organizace.
4. Ředitel odpovídá za ochranu majetku a výkonu práv a povinností při hospodaření s majetkem specifikovaného
níže. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s tímto majetkem, jakož
i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci, ve
vnitřních organizačních předpisech.
5. Ředitel je povinen zpracovat pracovní řád, organizační řád a jiné vnitřní předpisy organizace.
6. Ředitel se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména § 164 a § 165.
7. Ředitel odpovídá za dodržování platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za dodržování požární

Částka 2/2016

Ústřední věstník

stránka 43

ochrany a ochrany životního prostředí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Obecná ustanovení
a) Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem, s majetkem získaným vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními
prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými
dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí tak, jak to stanoví
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tato
zřizovací listina.
b) Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření k plnění jejích úkolů nemovitý majetek, movitý majetek,
finanční a peněžní fondy, pohledávky, zásoby, peníze a jiná majetková práva.
c) Příspěvková organizace je oprávněna přijímat dotace z vyšších rozpočtů pouze s písemným souhlasem zřizovatele.
Dotace z Moravskoslezského kraje na přímé výdaje na vzdělávání je příspěvková organizace oprávněna přijímat
bez souhlasu zřizovatele.
d) Příspěvková organizace nabývá movitý i nemovitý majetek včetně darů pro svého zřizovatele. Nabývat nemovitý
majetek je příspěvková organizace oprávněna pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Nabývat movitý majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč nákupem nebo vlastní činností je příspěvková organizace oprávněna
pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Nemovitý majetek
a) Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví statutárního města Ostravy, jenž
byl svěřen městskému obvodu Slezská Ostrava na základě Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, ve
znění pozdějších změn (dále jen svěřený nemovitý majetek). Příspěvková organizace je oprávněna tento majetek
užívat, požívat jeho plody a užitky. Nemovitý majetek je vymezen v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
b) Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví třetích osob v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
c) Příspěvková organizace je povinna řídit se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění zejména:
–– využívat svěřený nemovitý majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před
poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím,
–– vést účetní a operativní evidenci tohoto svěřeného nemovitého majetku,
–– provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků svěřeného nemovitého majetku dle pokynů zřizovatele,
–– předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů zřizovatele a na jeho základě
provádět odpisy z hodnoty svěřeného nemovitého majetku,
–– dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
–– zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí dle platných přepisů,
–– využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva,
–– svěřený nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem, příspěvková organizace je povinna jakékoliv škody na nemovitém majetku neprodleně oznámit zřizovateli,
–– uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
–– předložit zřizovateli plán předpokládaných oprav a investic nejpozději do konce měsíce září pro následující rozpočtový rok. Provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technická zhodnocení, popř. další stavební úpravy
může příspěvková organizace pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
d) Příspěvková organizace je oprávněna pronajímat svěřený nemovitý majetek a prostory jiným subjektům na dobu
neurčitou s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou, nebo na dobu určitou nepřesahující jeden rok s maximálně
tříměsíční výpovědní lhůtou. Příspěvková organizace není oprávněna vypůjčovat svěřený nemovitý majetek, prostory a uzavírat smlouvy o umístění reklamy.
e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek jakýmkoli způsobem zcizit, tímto majetkem
ručit ani jej vložit do obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoliv jej
zatěžovat či jinak nakládat se svěřeným nemovitým majetkem, vyjma výše uvedeného případu (písm. d).
Movitý majetek
Nemovitý majetek
a) Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví statutárního města Ostravy, jenž
byl svěřen městskému obvodu Slezská Ostrava na základě Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, ve
znění pozdějších změn (dále jen svěřený movitý majetek). Příspěvková organizace je oprávněna svěřený movitý
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majetek užívat.
b) Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na movitém majetku a zdraví třetích osob v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
c) Příspěvková organizace je povinna řídit se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění zejména:
–– využívat svěřený movitý majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před
poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím,
–– vést účetní a operativní evidenci tohoto svěřeného movitého majetku,
–– provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků svěřeného nemovitého majetku dle pokynů zřizovatele,
–– předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů zřizovatele a na jeho základě
provádět odpisy z hodnoty svěřeného movitého majetku,
–– dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
–– zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí dle platných přepisů,
–– využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva,
–– svěřený movitý majetek je pojištěn zřizovatelem, příspěvková organizace je povinna jakékoliv škody na movitém majetku neprodleně oznámit zřizovateli,
–– uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
–– předložit zřizovateli plán předpokládaných oprav a investic nejpozději do konce měsíce září pro následující rozpočtový rok. Provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technická zhodnocení, popř. další stavební úpravy
může příspěvková organizace pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
d) Příspěvková organizace je oprávněna:
–– provádět vyřazování a likvidaci svěřeného neupotřebitelného hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku
a drobného hmotného i nehmotného majetku vždy se souhlasem zřizovatele,
–– prodávat a bezúplatně převádět přebytečný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek a drobný hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek vždy se souhlasem zřizovatele.
e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřeným movitým majetkem ručit ani jej vložit do obchodní společnosti
nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoliv jej zatěžovat či jinak nakládat s tímto majetkem,
vyjma případů výše uvedených (písm. d).
Pohledávky a závazky:
a) při odepisování pohledávek postupuje příspěvková organizace podle příslušných právních předpisů,
b) odpisy pohledávek schvaluje zřizovatel,
c) s pohledávkami a závazky, do kterých příspěvková organizace vstoupí při své činnosti, je oprávněna nakládat pouze tak, že přijímá plnění z pohledávek vůči dlužníkům a vymáhá je, své vlastní závazky vůči věřitelům plní řádně
a včas,
d) příspěvková organizace není oprávněna pohledávky postupovat dalším osobám, ani jinak se závazky a pohledávkami organizace nakládat, vzdát se práva, převzít dluh, není oprávněna dluhy promíjet bez souhlasu zřizovatele.
Ostatní ustanovení
1. Příspěvková organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele nakupovat akcie či jiné cenné papíry nebo je
přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům.
2. Příspěvková organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele přijímat žádné cizí zdroje (např. půjčky, úvěry,
finanční výpomoci a další) a zavazovat se jako ručitel, Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat
směnky, ani být směnečným ručitelem.
3. Příspěvková organizace je oprávněna přijímat pro svého zřizovatele movité dary do hodnoty 5000,– Kč včetně
v každém jednotlivém případě. Ostatní dary je příspěvková organizace oprávněna přijímat pouze s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
4. Příspěvková 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.
5. Příspěvková organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (tzv. leasingové smlouvy).
6. Rozvoz stravy zajišťuje bezplatně Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková
organizace, a Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace, které na rozpočtový rok obdrží pro tuto činnost příspěvek.
7. Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost:
–– realitní činnost
–– reklamní činnost a marketing
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–– pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí a sportovních akcí (např.: cvičení rodičů s dětmi,
příměstský tábor, turistika a jiné volnočasové aktivity)
Příspěvková organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost, navazující na hlavní účel činnosti za
předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
Předmět činnosti a doplňkovou činnost příspěvkové organizace lze měnit jen dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
b) název příspěvkové organizace: Kulturní centrum Poruba, příspěvková organizace
sídlo: Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 Ostrava
identifikační číslo: 66180931
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
b) původní název: Majetková správa Ostrava-Jih
nový název: Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace
původní sídlo: Provaznická 1244/62, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
nové sídlo: Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 66739331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem organizace je péče o čistotu a celkový vzhled statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih, zabezpečení údržby a vnější úpravy veřejných prostranství a uspokojování veřejných potřeb občanů
v souladu s platnými právními předpisy.
K naplnění účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena, vykonává organizace tyto hlavní činnosti:
a) správa, údržba a opravy svěřených nemovitostí,
b) zajištění čištění, zimní údržby a drobné stavební údržby a opravy místních a účelových komunikací, chodníků
a veřejných zpevněných ploch, jejich součástí a příslušenství, včetně jejich zimní údržby a údržby pomocí mechanizace,
c) zajištění údržby a opravy dopravního značení na místních komunikacích,
d) údržba, úklid a čištění veřejných prostranství, podchodů a tržních míst, včetně zimní údržby, údržby pomocí mechanizace,
e) údržba a opravy mobiliáře, sportovních hřišť a dětských hřišť, dětských pískovišť a lanových prvků, včetně provádění běžné kontroly a provozní kontroly (pravidelné provádění roční kontroly zajišťuje zřizovatel)
a včetně
odstraňování a likvidace herních prvků,
f) údržba a obnova veřejné zeleně, sadovnických, technických prvků a silniční vegetace,
g) instalace a údržba informačních tabulí,
h) provoz a údržba parkovacích ploch,
i) provoz, údržba a opravy veřejných WC,
j) provoz, údržba a opravy fontán a vodotrysků,
k) nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady, zejména zajištění svozu odpadu z odpadkových košů
umístěných na veřejném prostranství a likvidace nepovolených skládek,
l) správa a údržba hřbitovů a urnových hájů, včetně údržby komunikací a oplocení, zeleně a zřizovatelem určených
hrobů včetně válečných hrobů a památníků,
m) správa zřizovatelem určených tržnic, tržišť, tržních míst a trhů,
n) provozní a technické zajištění veřejnosti přístupných kulturních a sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem,
o) opravy a údržba elektrozařízení, instalace, údržba a provoz slavnostního osvětlení,
p) autoprovoz k zajištění vlastních výkonů činností, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny včetně, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
q) zajištění výkonu veřejně prospěšných prací na území Městského obvodu Ostrava-Jih,
r) zajištění výkonu obecně prospěšných prací (alternativních trestů) na území
Městského obvodu Ostravy-Jih,
s) zajištění výkonu veřejné služby (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi)
na území Městského obvodu Ostrava-Jih.
Rozsah, v jakém bude organizace výše uvedené hlavní činnosti vykonávat, stanoví zřizovatel samostatným poky-
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nem.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn k zastupování
organizace vůči třetím osobám, jednat samostatně ve všech věcech za organizaci a jménem organizace v souladu
s platnými právními předpisy; v písemném styku se podepisuje 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:
Organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek, který je vymezen v příloze č. 1 zřizovací listiny, v celkové
hodnotě 13.793.150,– Kč a movitý majetek, který je vymezen v příloze č. 2 zřizovací listiny, v celkové hodnotě
2.719.457,76 Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Obecná ustanovení
Organizace spravuje a hospodaří se svěřeným majetkem, včetně majetku získaného vlastní činností pro hlavní
účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti.
Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od
jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména
z veřejných prostředků.
Při správě svěřeného majetku postupuje organizace dle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů
zřizovatele, byly-li vydány.
Organizace je povinna svěřený majetek udržovat a opravovat včetně periodických revizí, chránit před poškozením
a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům a včas uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Organizace trvale sleduje a kontroluje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečuje,
aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
Majetek nemovitý
Organizaci se předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) nemovitý majetek, který je vymezen v příloze
č. 1 zřizovací listiny.
Organizace je oprávněna provádět odpisy z hodnoty majetku uvedeného v příloze č. 1 dle zákona o účetnictví
a v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.
Organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek jakýmkoliv způsobem zcizit, zatížit zástavním právem,
věcnými břemeny či jiným způsobem, vložit jej do majetku jiných právnických nebo fyzických osob a nakládat
s ním v rozporu s touto zřizovací listinou.
Dojde-li v průběhu účetního období ke změně hodnoty svěřeného nemovitého majetku, bude příloha č. 1 minimálně 1x ročně aktualizována.
Majetek movitý
Organizaci se předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) movitý majetek, který je vymezen v příloze č.
2 zřizovací listiny.
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele a dále s majetkem, který nabyla do svého vlastnictví.
Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena
a to:
• bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
• darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
• děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout
• pořízený vlastní činností evidovaným v účetní a podrozvahové evidenci.
Organizace je povinna:
• vést účetní a podrozvahovou evidenci tohoto majetku
• provádět pravidelnou roční inventarizaci
• předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence zřizovatele, které si vyžádá
• předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok a na jeho základě provádět
• odpisy z hodnoty movitého majetku (popř. dle zřizovatelem schváleného způsobu odepisování).
Organizace je oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele:
• provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku vedeného v účetnictví na majetkových účtech v pořizovací ceně nad 20.000,– Kč,
• převádět movitý majetek na jiné organizace nebo zřizovatele,
Organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele:
• provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku vedeného v podrozvahové evidenci
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• provádět vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku v pořizovací ceně do 20.000,– Kč a současně zůstatkové ceně do 5.000,– Kč
Dojde -li v průběhu účetního období ke změně hodnoty svěřeného movitého majetku bude příloha č. 2 minimálně
1x ročně aktualizována.
Oběžná aktiva
Organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to:
–– na základě ročního plánu nákladů a výnosů schváleného zřizovatelem (včetně úprav schválených zřizovatelem
v průběhu roku),
–– na základě tvorby a použití fondů a na základě schválení přídělů do fondů zřizovatelem při vypořádání
výsledku hospodaření minulého roku,
–– na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu i fondovému hospodaření organizace.
Dary:
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává organizaci předchozí souhlas k přijetí darů do vlastnictví organizace v případě finančních darů účelově neurčených.
Pohledávky a závazky:
Organizace není oprávněna pohledávky a závazky postupovat dalším osobám, promíjet, odepisovat bez souhlasu
zřizovatele.
Organizace je oprávněna za účelem efektivnějšího využití svěřeného nemovitého a movitého majetku uzavřít,
změnit či ukončit nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce k tomuto majetku nebo jeho části pouze na základě
předchozího písemného souhlasu zřizovatele a za podmínek jím stanovených, a to:
• nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, nejde-li o umístění reklamy,
• nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou s výpovědní dobou ne delší než 3 měsíce,
• nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou do pěti let s výpovědní lhůtou ne delší než 3 měsíce.
Práva k majetku, neudělená organizaci v této zřizovací listině vykonává zřizovatel.
Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly,
práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem
je spojena odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, ve vnitřních organizačních předpisech.
Organizace bude při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu s platnými vnitřními předpisy a pokyny
stanovenými zřizovatelem pro zadávání veřejných zakázek a platnými právními předpisy.
Organizace je povinna pojistit majetek podle pokynů zřizovatele v případě, že tento nebude pojištěn přímo zřizovatelem.
Organizace nemůže vkládat finanční prostředky svého rezervního fondu jako kapitál do činnosti jiných subjektů
a nakupovat z něj cenné papíry nebo akcie.
Organizace není oprávněna zřizovat nebo zakládat právnické osoby ani mít majetkovou účast v právnické osobě
zřízení nebo založené za účelem podnikání.
Organizace není oprávněna jednat, vyjednávat, uzavřít ani přijmout plnění z titulu půjčky, výpůjčky, úvěru a ani
jiných svým významem obdobných smluv pro účely své činnosti.
Organizace je oprávněna smlouvy uvedené v článku VII., odst. 3, uzavřít pouze s písemným souhlasem zřizovatele.
Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry.
Organizace je oprávněna přijmout finanční pomoc z titulu daru nebo plnění Evropských strukturálních fondů nebo
orgánů a organizací Evropské unie.
Organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (tzv. leasingové
smlouvy).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje organizaci za účelem lepšího využití svých hospodářských prostředků a odborné způsobilosti
svých zaměstnanců provádění níže uvedených doplňkových činností navazujících na její hlavní účel:
a) činnosti uvedené v bodě 2. zřizovací listiny vykonávané pro osoby odlišné od zřizovatele na základě smluvního
vztahu;
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činností:
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–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
–– velkoobchod, maloobchod,
–– poskytování technických služeb
–– poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
–– nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
–– přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
–– pronájem a půjčování věcí movitých
–– poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 13. 02. 1997 na dobu neurčitou
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
				
příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: Mitušova 1115/8, Poruba, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identifikační číslo: 60014591
název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
				
příspěvková organizace (přejímající)
sídlo: Mitušova 8, Poruba 700 30 Ostrava Hrabůvka
identifikační číslo: 70631735
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027313
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 478 369,49 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027348
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 11 467 831,52 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: Repinova 19/3403, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027356
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 20 341 908,68 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66934885
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 16 360 643,68 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
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identifikační číslo: 70934002
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 22 350 587,80 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989088
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 17 437 965,72 Kč a ostatní majetek v hodnotě 4 900 156,19
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková
				
organizace
sídlo: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989037
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 128 309 762,60 Kč.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Předmět podnikání:
–– Hostinská činnost,
–– Výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
Obory činnosti:
–– Velkoobchod a maloobchod,
–– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
–– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
–– Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností.
Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně. Pokud příspěvková organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch vlastní činnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709333944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 563 265,31 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933987
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 66 468 431,70 Kč.
MĚSTO PELHŘIMOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
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b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, příspěvková
				
organizace
sídlo: Pod Kalvárií 850, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 71235132
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání žáků z územního obvodu města Pelhřimova, jeho místních částí a spádové oblasti. Dále i vzdělání občanů z kraje Vysočina.
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předávat základy
vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace zřizuje hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor. Organizace organizuje přípravné studium, základní studium, základní studium s rozšířeným počtem
vyučovacích hodin a studium pro dospělé. Základní studium se člení na I. a II. stupeň. Organizuje kulturní a společenské akce (výchovné koncerty, výstavy, vystoupení apod.).
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná.
V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny
nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
Organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout (vypůjčit) majetek na dobu do jednoho roku včetně, pokud ho nepotřebuje ke své činnosti. Doba trvání nájemní smlouvy může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem
provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena organizací maximálně o další rok, současně může
být v těchto případech organizací uzavřena smlouva o nájmu se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát.
K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný
souhlas zřizovatele. Pronájem majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace,
b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout (vypůjčit) majetek na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• výuka v oblasti umění a společenského tance
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Třída Legií 382, příspěvková organizace
sídlo: Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 71235701
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání žáků z územního obvodu města Pelhřimova, jeho místních částí a spádové oblasti. Dále i vzdělání občanů z kraje Vysočina.
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání
vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce
a realizace produktů praktické výuky.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná.
V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny
nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
Organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout (vypůjčit) majetek na dobu do jednoho roku včetně, pokud ho nepotřebuje ke své činnosti. Doba trvání nájemní smlouvy může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem
provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena organizací maximálně o další rok, současně může
být v těchto případech organizací uzavřena smlouva o nájmu se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát.
K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný
souhlas zřizovatele. Pronájem majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace,
b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout (vypůjčit) majetek na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
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Na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 767, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 700992681
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Organizace zajišťuje předškolní vzdělávání dětí zejména tím, že podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního
věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Dále organizace vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Organizace zajišťuje školní stravování dětí mateřské školy v době jejich pobytu ve škole. Vydává jídla, která sama
připravuje a může připravovat jídla, která vydává výdejna. Dále je organizace oprávněna v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní
stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná.
V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny
nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• realitní činnost
• pronájem a půjčování věcí movitých
• pořádání kulturních produkcí, zábav a provoz zařízení sloužících zábavě
• praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Pelhřimov, Třída Legií 1421, příspěvková organizace
sídlo: Třída Legií 1421, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 70992681
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Organizace zajišťuje školní stravování dětí, žáků a studentů škol v době jejich pobytu ve škole. Vydává jídla, která
sama připravuje a může připravovat jídla, která vydává výdejna.
Dále je organizace oprávněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná.
V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny
nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• realitní činnost
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• zprostředkování obchodu
• pekařství, cukrářství
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 1465, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 70876118
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Organizace zajišťuje základní vzdělávání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své
další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola, školní družina a školní klub. Její
činnost se řídí zákonem 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.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě
• a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase
obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna
sjednat inflační doložku změny nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• realitní činnost
• pronájem a půjčování věcí movitých
• mimoškolní výchova a vzdělávání
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989, příspěvková organizace
sídlo: Krásovy domky 989, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 70876126
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Organizace zajišťuje základní vzdělávání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strate-

Částka 2/2016

Ústřední věstník

stránka 55

gie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své
další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola, školní družina a školní klub. Její
činnost se řídí zákonem 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.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná.
V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny
nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• realitní činnost
• pronájem a půjčování věcí movitých
• mimoškolní výchova a vzdělávání
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace
sídlo: Na Pražské 1543, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 70876100
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Organizace zajišťuje základní vzdělávání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
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prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své
další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola, školní družina a školní klub. Její
činnost se řídí zákonem 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.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě
• a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase
obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna
sjednat inflační doložku změny nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• realitní činnost
• pronájem a půjčování věcí movitých
• mimoškolní výchova a vzdělávání
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace
sídlo: Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov
i dentifikační číslo: 70876096
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Organizace zajišťuje základní vzdělávání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své

Částka 2/2016

Ústřední věstník

stránka 57

další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola, školní družina a školní klub. Její
činnost se řídí zákonem 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.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace není oprávněna majetek prodávat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny či jinak k nim zřizovat práva třetí osoby nebo jiným způsobem narušovat právo vlastnické.
Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má organizace ve svém vlastnictví,
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele, nemovitý majetek je pojištěn vlastníkem,
• 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.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• 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), o uvedených
skutečnostech informovat zřizovatele,
• informovat zřizovatele 1x za pololetí o uzavřených smlouvách o nájmu či výpůjčce,
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná.
V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny
nájemného,
• provádět inventarizaci majetku v souladu s platnými právními předpisy v oblasti účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• realitní činnost
• pronájem a půjčování věcí movitých
• hostinská činnost
• mimoškolní výchova a vzdělávání
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
• specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
• výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
MĚSTO PÍSEK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Písek
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba a jesle města Písku
nový název: Městské středisko sociálních služeb
sídlo: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

stránka 58

Ústřední věstník

Částka 2/2016

identifikační číslo: 00512338
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
seniorům nebo osobám se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením, osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, poskytování pečovatelských
služeb a osobní asistence rodinám s dětmi, výdej oběda seniorům, poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší, zabezpečení denní péče vč. stravování a předškolní výchovy dětí v jeslích.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel/ka, který je do funkce jmenován a odvoláván Radou města Písku. Statutární orgán organizace jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění
daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek v hodnotě 15.248.644,47 Kč netto, movitý majetek v hodnotě 1.187.240,31 Kč netto.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace je povinna zejména vést řádnou a úplnou evidenci svěřeného majetku, hospodárně a efektivně jej využívat, zajistit péči o majetek, jeho ochranu a zvelebovat a udržovat jej v provozuschopném stavu,
nesmí jej zcizit (prodat, darovat) ani vložit do obchodní společnosti ani jím ručit, nesmí jej zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, provádět účetní odpisy v souladu s předpisy o odepisování podle odpisového plánu,
zabezpečovat provádění zákonných revizí, prohlídek a oprav.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
–– pronájem nebytových prostor na dobu určitou, maximálně však na kalendářní rok.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 80. mateřská škola Plzeň, Mikulášské náměstí 8, příspěvková organizace
nový název: 80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, příspěvková organizace
sídlo: Plzeň, Mikulášské náměstí 8, 326 00
nové sídlo: Plzeň, Úslavská 80, 326 00
identifikační číslo: 70940703
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
sídlo: Plzeň, Komenského 46, 323 00
identifikační číslo: 70940913
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Nové vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
• předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
• zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů;
• zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna);
• zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO PŘÍBRAM
oznamuje
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sloučení příspěvkových organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Příbram
b) název příspěvkové organizace: Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram (zanikající)
sídlo: Příbram VII, Bratří Čapků 277, 261 01
identifikační číslo: 7124184

c)

d)
e)
f)

g)
h)

název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba města Příbram
nový název: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (přejímající)
sídlo: Příbram VIII, Brodská 100, 261 01
identifikační číslo: 4704184
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– Poskytování pobytových, ambulantních a terénních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
–– Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
–– Péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/ Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitele, jedná za organizaci samostatně
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 17.275.503,50 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
–– Organizace je povinna svěřený majetek efektivně a ekonomicky spravovat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj
a zvelebování, provádět inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy a hospodařit s ním v souladu
s platnými právními předpisy.
–– S majetkem, který je organizaci svěřen k hospodaření, nebo který během své činnosti získá, může organizace
nakládat pouze k zajištění účelu a k činnostem, ke kterým byla zřízena.
–– Organizace je povinna majetek svěřený do její správy i majetek získaný vlastní činností pojistit, chránit před
zničením, poškozením nebo ztrátou.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost se povoluje na základě písemného svolení zřizovatele v okruzích živností uvedených v přílohách č. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou
MĚSTO ŠLAPANICE
oznamuje

změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Šlapanice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šlapanice
sídlo: Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice
identifikační číslo: 75023920
Změna přílohy č. 1: Nemovitý majetek zapsaný v katastru na Listě vlastnictví č. 10001 pro vlastníka Město Šlapanice v katastrálním území města Šlapanice u Brna, předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Šlapanice
b) příspěvkové organizace: Mateřská škola Zahrádka
sídlo: místo školských služeb – Havlíčkova 1444/8, 664 51 Šlapanice
identifikační číslo: 75023954
Změna přílohy č. 1: Nemovitý majetek zapsaný v katastru na Listě vlastnictví č. 10001 pro vlastníka Město Šlapanice v katastrálním území města Šlapanice u Brna, předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Šlapanice
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b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zahrádka
sídlo: místo školských služeb - Brněnská Pole 1836/25, 664 51 Šlapanice
identifikační číslo: 75023954
Změna přílohy č. 2: Nemovitý majetek zapsaný v katastru na Listě vlastnictví č. 10001 pro vlastníka Město Šlapanice v katastrálním území města Šlapanice u Brna, předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Šlapanice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Hvězdička
sídlo: Masarykovo náměstí 1664/6, 664 51 Šlapanice
identifikační číslo: 75023946
Změna přílohy č. 1: Nemovitý majetek zapsaný v katastru na Listě vlastnictví č. 10001 pro vlastníka Město Šlapanice v katastrálním území města Šlapanice u Brna, předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19,
				
příspěvková organizace
sídlo: Husova 349/19, Ústí nad Labem
identifikační číslo: 44553331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek nemovitý:
Z hospodaření organizace se vyřazuje p. p. č. 472/154 v k. ú. Krásné Březno.
Soupis nemovitého majetku je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
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
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
sídlo: 5. května 53, Ústí nad Labem
identifikační číslo: 72745053
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek nemovitý:
Organizaci se vyřazuje z hospodaření p. p. č. 78 a do hospodaření se svěřuje p. p. č. 78/1 vše v k. ú. Skorotice
u Ústí nad Labem.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory, Velké Březno, příspěvková organizace
sídlo: Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
identifikační číslo: 44555288
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek nemovitý:
Organizaci se předává k hospodaření p. p. č. 962/2, která vznikla oddělením od parcely č. 97 vše v k.ú. Velké
Březno.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
sídlo: V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem
identifikační číslo: 71294945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Organizaci se předává k hospodaření dále uvedený majetek ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený majetek“)
A. Majetek nemovitý v celkové hodnotě 25 078 983 Kč takto:
• pozemek p. č. 1562 o výměře 401 m2, jehož součástí je budova č.p. 530, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem
• pozemek p. č. 1560/1 o výměře 1460 m2, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem
• pozemek p. č. 1560/2 o výměře 143 m2, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem
• pozemek p. č. 1563/1 o výměře 1501 m2, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem
• pozemek p. č. 1563/2 o výměře 193 m2, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem
B. Majetek movitý v celkové hodnotě 2 524 598,05 Kč.
Soupis movitého majetku v účetnictví organizace ke dni 28. 2. 2015 v hodnotě 1 427 094,05 Kč je přílohou č. 1
k tomuto dodatku.
Soupis movitého majetku předávaného zřizovatelem /majetek pořízený při rekonstrukci/ v hodnotě 1 097 504 je
přílohou č. 2 k tomuto dodatku.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
sídlo: Na Pláni č.p. 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 70857156
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Organizace poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu podle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), která se poskytuje
osobám se sníženou soběstačností z důvodu, věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytuje ve vymezeném čase na pracovištích pečovatelské
služby, která se nachází v ulici na Pláni č.p. 1432, 1433, 1434, v ulici Kladská č.p. 1501, 1502, 1503 a v ulici T. G.
Masaryka č.p. 105 v Ústí nad Orlicí a v domácnostech osob, včetně základního poradenství podle ustanovení § 37
odst. 2 zákona o sociálních službách.
2. Organizace dále poskytuje ambulantní a pobytové služby podle ustanovení § 32 až 36 zákona 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
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předpisů.
a) Denní stacionář s názvem Denní stacionář Človíček, který poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby podle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
b) Týdenní stacionář s názvem Týdenní stacionář Mezi vámi, který poskytuje pobytovou službu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby podle ustanovení § 47 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3. 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.
4. Organizace zajišťuje činnosti vedoucí k užívání obytných jednotek a společných prostor v domě čp. 1343 v ulici
Na Pláni, Ústí nad Orlicí osobám, kterým je v nemovitosti poskytována sociální služba v souladu se zákonem o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a provádí rozúčtování na provoz a údržbu. Organizace je povinna pravidelně
15. 6. následujícího roku předložit zřizovateli doklad o použití úhrad nákladů na provoz a údržbu za předcházející
kalendářní rok, z něhož musí být patrno, že veškeré úhrady budou v plném rozsahu a prokazatelně použity na zabezpečení provozu, údržby nebo technického zhodnocení nemovitosti.
5. Organizace koordinuje činnost Senior klubu, který sdružuje občany – důchodce města Ústí nad Orlicí za účelem
podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života a integraci především osamělých občanů – důchodců s cílem
zapojení do veřejného života. Organizuje a prohlubuje spolupráci s kluby seniorů v partnerských městech Ústí nad
Orlicí. Pro naplňování uvedených aktivit pořádá společenské, kulturní, sportovní, rukodělné a jiné akce.
6. Výroba drobných upomínkových předmětů a bižuterie.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, (dále jen „ředitel“), který je jmenován Radou města Ústí nad
Orlicí.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat jménem organizace samostatně ve všech úkonech.
3. Ředitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace.
4. Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace, vydává školní řád a vnitřní směrnice organizace – vše
v souladu a platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.
5. Odpisový plán vydává ředitel s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
6. Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, která vyplývají ze zákonu práce a jeho prováděcích předpisů.
7. Ředitel stanoví svého zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, následující nemovitý majetek ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí:
–– pozemek parcelní číslo st. 2844, jehož součástí je stavba budovy čp. 1343 v ulici Na Pláni, v obci a katastrálním
území Ústí nad Orlicí, se všemi součástmi a příslušenstvím.
–– pozemek parcelní číslo st. 171, jehož součástí je stavba čp. 123, v ulici T. G. Masaryka, pozemek parcelní číslo
318, vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,
–– pozemek parcelní číslo st. 2709, jehož součástí je stavba čp. 292, v ulici Čs. armády, pozemek parcelní číslo
1853/4, vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace vůči svěřenému majetku vykonává úlohu správce, přičemž s veškerým svěřeným majetkem hospodaří
bezúplatně a efektivně a ekonomicky jej využívá, a to po dobu trvání organizace.
2. Organizace nabývá do svého vlastnictví movitý majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena pořízený z vlastních příjmů, z příspěvků státu, zřizovatele, daru nebo z výsledku doplňkové činnosti. Zřizovatel může
stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.
3. Organizace může nabývat nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem.
4. Svěřený majetek nesmí organizace bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit,
darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě.
5. Svěřený majetek je organizace oprávněna poskytovat jiným subjektům k užívání bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu jednoho roku, tak aby nebyl narušen chod organizace
a účel, ke kterému byla zřízena. K poskytování svěřeného majetku dle předchozí věty na dobu delší jednoho roku
je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Výnosy z činnosti uvedené v tomto bodu jsou příjmem organiza-
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ce.
6. O svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými
obecně závaznými předpisy a předpisy zřizovatele, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy.
7. Organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svěřeného a vlastního majetku.
8. Organizace udržuje svěřený majetek a vlastní majetek v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho
údržbu a opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku, nebo vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví
či život žáků, zaměstnanců či třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto opravy neprodleně
(nejpozději do tří dnů) nahlásí zřizovateli, včetně doloženého protokolu o havárii či havarijním stavu majetku.
9. Organizace neprodleně informuje zřizovatele o potřebě oprav údržby svěřeného majetku a vlastního majetku přesahující rámec běžné údržby a oprav a finanční možnosti organizace, jinak zřizovateli odpovídá za škodu, která by
neohlášením potřeby oprav vznikla.
10. Stavební úpravy, rekonstrukce a modernizaci nemovitého svěřeného majetku financuje ze svého rozpočtu zřizovatel.
11. V rámci péče o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
13. Majetek organizace účetně odepisuje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Odpisy organizace provádí dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
14. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho
předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
15. Pojištění movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu zajišťuje pro organizaci zřizovatel.
16. Organizace má k hospodaření svěřenu stavbu čp. 1343, ve které se nachází obytné jednotky a společné prostory.
Organizace je oprávněna uzavírat Smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů na provoz a údržbu za účelem využívání
sociální služby dle zákona o sociálních službách.
Finanční hospodaření organizace
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických
a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Organizace dále
hospodaří s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně
stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. O hlavní, tak i doplňkové činnosti, pokud je
provádí, vede oddělené účetnictví.
2. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací upravují zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
3. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření organizace, hmotná zainteresovanost organizace, závazné
ukazatele, případná odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou organizaci stanovovány zřizovatelem vždy na
každý kalendářní rok.
4. Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) nabývat do svého vlastnictví darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, s výjimkou majetku uvedeného v odst. 6 tohoto článku,
b) nabývat do svého vlastnictví děděním majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout,
c) uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru,
d) přistoupit k závazku nebo převzít dluh,
e) přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům,
f) uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě,
g) použít rezervní fond organizace k posílení svého fondu investic.
Předchozí souhlas zřizovatele podle této zřizovací listiny se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho
součástí. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Do doby než právní úkon nabude účinnosti,
lze předchozí souhlas dodatečně odejmout, jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
5. Organizace nesmí:
a) zajišťovat závazky,

stránka 64

Ústřední věstník

Částka 2/2016

b)
c)
d)
e)
6.
7.

nakupovat akcie či jiné cenné papíry,
vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem,
zřizovat nebo zakládat právnické osoby,
mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
Organizace je oprávněna přijímat účelově neurčené peněžité dary.
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 a s výjimkou postupu
podle článku VII. odst. 14 této zřizovací listiny.
8. Pokud zřizovatel nerozhodne jinak, výnosy z pronájmu svěřeného majetku jsou příjmem organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 10/2, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 69650560
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování zájmového vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Předmět činnosti je vymezen v § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
v platném znění. Příspěvková organizace zajišťuje pro své zaměstnance závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel se řídí všemi obecně závaznými platnými předpisy,
nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velké Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1) Nemovité věci – pozemek s budovou
Stavební pozemek p. č. 244/2 s částí budovy občanského vybavení č. p. 10 v k. ú. Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby
a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek
je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než
uvedenými v předcházející větě provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí
v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace,
pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
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2) Movité věci
a) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM), drobný hmotný
majetek (DHM) a zásoby, se kterými hospodařil Dům dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10 ke dni
31. 12. 2003 a které byly bezúplatně krajem předány městu na základě uzavřené darovací smlouvy, byly předány
příspěvkové organizaci do vlastnictví k 1. 1. 2004 samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek
(DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na
základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Velké Meziříčí
sídlo: Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 15526046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti je vymezen v zákoně č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v platném znění a Vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb. Příspěvková organizace je základní knihovnou s univerzálním fondem a lokální působností. Vykonává odbornou a metodickou pomoc pro pobočky v místních částech města.
V rámci kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti je oprávněna zejména k živému provozování díla, vystavování
originálů a rozmnoženin děl, veřejnému předvádění audiovizuálních děl, vydávání a veřejnému šíření neperiodic-
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kých publikací.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutární orgán - Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města.
Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době jeho nepřítomnosti zastupuje příspěvkovou organizaci pověřený pracovník. Ředitel se řídí všemi
obecně závaznými platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - Města Velké Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostor
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1a) Nemovité věci – pozemek s budovou
Stavební pozemek p. č. 1499/2 s budovou občanského vybavení č. p. 1392 v k. ú. Velké Meziříčí
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby
a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek
je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než
uvedenými v předcházející větě provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí
v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace,
pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
1b) Nemovité věci - budovy poboček v místních částech města:
• Místní knihovna Lhotky - místnost v objektu Mateřské školy Lhotky 64
• Místní knihovna Mostiště - místnost v objektu Kulturního domu Mostiště 102
• Místní knihovna Olší nad Oslavou – část místnosti v objektu Kulturního domu Olší nad Oslavou 102
• Příspěvková organizace v pobočkách zajišťuje poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
pro občany místních částí.
Tento majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Náklady na provoz, opravy a údržbu výše uvedeného majetku budou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, v případě
Místní knihovny Lhotky z rozpočtu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkové organizace.
2) Movité věci
a) Movitý majetek pořízený před 1. 7. 1996, který byl darován Městu Velké Meziříčí Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových Darovací smlouvou uzavřenou dne 11. 12. 2003, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví samostatnou darovací smlouvou.
b) Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad)
a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
c) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek
(DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na
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základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
d) Knihovní fond je vlastnictvím příspěvkové organizace, která musí vést evidenci zaručující kontrolu a nezaměnitelnost záznamů. K ověřování souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným
stavem slouží revize fondu.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70993114
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen
v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále
jen „školský zákon“), v platném znění. Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna na ulici Čechova 1523/10
ve Velkém Meziříčí a mateřské školy a školní jídelny ve Velkém Meziříčí na ulicích: Sokolovská 1568/29, Sportovní 1794/6, Nad Plovárnou 1569/12 a Mírová 1810/38. Součástí příspěvkové organizace je také mateřská škola
a výdejna v budově Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.
Hlavním účelem školních jídelen je stravování dětí a zajištění závodního stravování pro vlastní zaměstnance.
Předmět činnosti je vymezen v § 119 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje
příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
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Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1) Nemovité věci – pozemky s budovami a samostatné pozemky
Pozemek p. č. 1568/4, stavební pozemek p. č. 1568/5 s budovou občanského vybavení č. p. 1523, pozemek p. č.
1645, stavební pozemek p. č. 1647/2 s budovou občanského vybavení č. p. 1568, pozemky p. č. 1653/2 a p. č.
2708/1, stavební pozemek p. č.2708/2 s budovou občanského vybavení č. p. 1569, pozemek p. č. 2721/1, stavební
pozemek p. č. 3911/9 s budovou občanského vybavení č. p. 1794, pozemek p. č. 3911/10, stavební pozemek p. č.
5597/79 s budovou občanského vybavení č. p. 1810, pozemek p.č. 5597/156 a část budovy občanského vybavení
č. p. 1800, to vše v k. ú. Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
V případě budovy na ulici Oslavická 1800/20 byla uzavřena samostatná smlouva o výpůjčce mezi Základní školou
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 a Mateřskou školou Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací. Příspěvková
organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby a oprav,
provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, jako
nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek je
nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele Příspěvková organizace je
oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než uvedenými v předcházející větě
provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí v hodnotě
nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude
financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
2) Movité věci
a) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM), drobný hmotný
majetek (DHM) a zásoby se kterými hospodařily organizační složky města Mateřská škola Sokolovská Velké Meziříčí, Mateřská škola Sportovní Velké Meziříčí, Mateřská škola Poštovní Velké Meziříčí, Mateřská škola Čechova
Velké Meziříčí, Mateřská škola Nad plovárnou Velké Meziříčí a Mateřská škola Mírová Velké Meziříčí ke dni
31. 12. 2002, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví k 1. 1. 2003 samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad)
a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek
(DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na
základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
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Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42,
				
příspěvková organizace
sídlo: Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70993131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
„školský zákon“) v platném znění. Součástí příspěvkové organizace je školní družina, mateřská škola ve Lhotkách
a školní jídelna při mateřské škole.
Hlavní účel školní družiny je poskytování zájmového vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 111 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel mateřské školy je poskytování předškolního vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel školní jídelny je stravování dětí a zajištění závodního stravování pro vlastní zaměstnance. Předmět
činnosti je vymezen v § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje
příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1) Nemovité věci – pozemky s budovami a samostatné pozemky
Stavební pozemek p. č. 48 s budovou občanského vybavení č. p. 42, stavební pozemek p. č. 100 s budovou občanského vybavení č. p. 64, pozemky p. č. 97/2, p. č. 144/3 a p. č. 145/2, to vše v k. ú. Lhotky, v místní části Lhotky
města Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby
a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek
je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
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Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než
uvedenými v předcházející větě provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí
v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace,
pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
2) Movité věci
a) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM), drobný hmotný
majetek (DHM) a zásoby, se kterými hospodařily organizační složky města Základní škola Velké Meziříčí Lhotky
42 okres Žďár nad Sázavou a Mateřská škola Lhotky Velké Meziříčí ke dni 31. 12. 2002, byl předán příspěvkové
organizaci do vlastnictví k 1. 1. 2003 samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv. b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková
organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek,
udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit,
nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50,

Částka 2/2016

Ústřední věstník

stránka 71

				
příspěvková organizace
sídlo: Mostiště 50, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70993122
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
„školský zákon“), v platném znění. Součástí příspěvkové organizace je školní družina, školní jídelna-výdejna,
mateřská škola v Mostištích, mateřská škola v Olší nad Oslavou a školní jídelny při mateřských školách.
Hlavní účel školní družiny je poskytování zájmového vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 111 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel mateřské školy je poskytování předškolního vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel školní jídelny je stravování dětí a zajištění závodního stravování pro vlastní zaměstnance. Předmět
činnosti je vymezen v § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje
příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1) Nemovité věci – pozemky s budovami a samostatné pozemky
Stavební pozemek p. č. 61 s budovou občanského vybavení č. p. 50, stavební pozemek p. č. 163 s budovou občanského vybavení č. p. 127, pozemky p. č. 52, p. č. 61/5, p. č. 61/7, p. č. 138/3, p. č. 138/5, to vše v k. ú. Mostiště,
v místní části Mostiště města Velké Meziříčí a stavební pozemek p. č. 88 s budovou občanského vybavení č. p. 41
a pozemek p. č. 102 v k. ú. Olší nad Oslavou, v místní části Olší nad Oslavou města Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby
a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek
je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než
uvedenými v předcházející větě provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí
v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace,
pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
2) Movité věci
a) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM), drobný hmotný
majetek (DHM) a zásoby se kterými hospodařily organizační složky města Základní škola Velké Meziříčí Mostiště
50 okres Žďár nad Sázavou, Mateřská škola Mostiště Velké Meziříčí a Mateřská škola Olší nad Oslavou ke dni
31. 12. 2002, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví k 1. 1. 2003 samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
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se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv. b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková
organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek,
udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit,
nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
sídlo: Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70282226
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělání dětí. Předmět činnosti základní školy je
vymezen v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění. Součástí příspěvkové organizace je školní družina a jídelna.
Hlavní účel školní družiny je poskytování zájmového vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 111 zákona
č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel školní jídelny je stravování dětí, závodní stravování pro vlastní zaměstnance a závodní stravování pro
jiné právnické nebo fyzické osoby na základě smlouvy. Předmět činnosti je vymezen v § 119 zákona č.561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje
příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
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Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
Hospodárné využívání nebytových prostorů
Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovité věci – pozemky s budovami a samostatné pozemky
Pozemek p. č. 5998/2, stavební pozemek p. č. 5998/4 s budovou občanského vybavení č. p. 1800, pozemky p. č.
5998/5, p.č.5998/6, p. č.5998/7, p. č. 5998/8, p. č. 5998/9, p. č. 5998/10 a p. č. 5998/15, to vše v k. ú. Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby
a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek
je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než
uvedenými v předcházející větě provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí
v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace,
pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
Movité věci
Drobný hmotný investiční majetek (DHIM), drobný hmotný majetek (DHM), nehmotný neinvestiční majetek
(NNM) a materiálové zásoby (MZ), se kterými hospodařila zálohová organizace Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou ke dni 31. 12. 1999, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví
k 1. 1. 2000 samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.

V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek
(DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na
základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Výše uvedené movité i nemovité věci lze příspěvkovou organizací užívat k jejímu hlavnímu účelu i k doplňkové
činnosti.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
Příspěvková organizace může jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ve výše uvedených objektech a to
na dobu kratší 30 dnů. Pokud doba pronájmu bude rovna nebo přesáhne 30 dnů, musí se záměr zřizovatele pronajmout nemovitý majetek zveřejnit na dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech zřizovatele vyvěšením na
úřední desce zřizovatele, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Výnosy z výše uvedeného
pronájmu budou příjmem zřizovatele. Pronájem výše uvedeného majetku bude příspěvková organizace provádět
na základě uzavřené příkazní smlouvy.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Veškerá doplňková činnost bude provozována v souladu s výchovným posláním příspěvkové organizace. Jedná se
o následující činnosti:
1. Hostinská činnost
2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Výnosy doplňkové činnosti budou příjmem příspěvkové organizace. Při střetu zájmů hlavního účelu a doplňkové
činnosti má vždy přednost hlavní účel.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Škola jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
sídlo: Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70282234
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělání dětí. Předmět činnosti základní školy je
vymezen v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění. Součástí příspěvkové organizace je školní družina a jídelna.
Hlavní účel školní družiny je poskytování zájmového vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 111 zákona
č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel školní jídelny je stravování dětí, závodní stravování pro vlastní zaměstnance a závodní stravování pro
jiné právnické nebo fyzické osoby na základě smlouvy. Předmět činnosti je vymezen v § 119 zákona č.561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje
příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1) Nemovité věci – pozemky s budovami a samostatné pozemky
Stavební pozemek p. č. 202/1 s budovou občanského vybavení č. p. 117, stavební pozemek p. č. 202/2 s budovou

Částka 2/2016

2)
a)

b)

f)

Ústřední věstník

stránka 75

občanského vybavení bez č.p. a č.e., stavební pozemek p. č. 1445 s budovou občanského vybavení č. p. 470, pozemky p. č. 1446, p. č. 1448, stavební pozemek p. č. 1568/108 s budovou občanského vybavení č. p. 1663 vyjma
nebytových prostor v patře budovy, pozemky p. č. 5142/12 a p. č. 5142/25, to vše v k.ú. Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby
a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek
je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než
uvedenými v předcházející větě provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí
v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace,
pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
Movité věci
Drobný hmotný investiční majetek (DHIM), drobný hmotný majetek (DHM), nehmotný neinvestiční majetek
(NNM) a materiálové zásoby (MZ), se kterými hospodařila zálohová organizace Základní škola Velké Meziříčí
Sokolovská 13 okres Žďár nad Sázavou ke dni 31. 12. 1999, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví
k 1. 1. 2000 samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad)
a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek
(DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na
základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Výše uvedené movité i nemovité věci lze příspěvkovou organizací užívat k jejímu hlavnímu účelu i k doplňkové
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činnosti.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
Příspěvková organizace může jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ve výše uvedených objektech a to
na dobu kratší 30 dnů. Pokud doba pronájmu bude rovna nebo přesáhne 30 dnů, musí se záměr zřizovatele pronajmout nemovitý majetek zveřejnit na dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech zřizovatele vyvěšením na
úřední desce zřizovatele, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Výnosy z výše uvedeného
pronájmu budou příjmem zřizovatele. Pronájem výše uvedeného majetku bude příspěvková organizace provádět
na základě uzavřené příkazní smlouvy.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Veškerá doplňková činnost bude provozována v souladu s výchovným posláním příspěvkové organizace. Jedná se
o následující činnosti:
1. Hostinská činnost
2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Výnosy doplňkové činnosti budou příjmem příspěvkové organizace. Při střetu zájmů hlavního účelu a doplňkové
činnosti má vždy přednost hlavní účel.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Škola jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
sídlo: Školní 2055, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70993092
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělání dětí. Předmět činnosti základní školy je
vymezen v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění. Součástí příspěvkové organizace je školní družina a jídelna.
Hlavní účel školní družiny je poskytování zájmového vzdělávání dětí. Předmět činnosti je vymezen v § 111 zákona
č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel školní jídelny je stravování dětí, závodní stravování pro vlastní zaměstnance a závodní stravování pro
jiné právnické nebo fyzické osoby na základě smlouvy. Předmět činnosti je vymezen v § 119 zákona č.561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje
příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1) Nemovité věci – pozemky s budovami a samostatné pozemky
Stavební pozemek p. č. 5 924/1 s budovou občanského vybavení číslo popisné 2055 a pozemek p. č. 5919/1 v k.ú.
Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby
a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek
je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než
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uvedenými v předcházející větě provádí a samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí
v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat a financovat příspěvková organizace,
pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují drobnější závady.
2) Movité věci
a) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), a drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM), který byl zakoupen pro potřeby příspěvkové organizace před 31. 12. 2003, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví
k 31. 12. 2003 samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, půjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad)
a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek
(DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na
základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové
organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého nehmotného
majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Výše uvedené movité i nemovité věci lze příspěvkovou organizací užívat k jejímu hlavnímu účelu i k doplňkové
činnosti.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
Příspěvková organizace může jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ve výše uvedených objektech a to
na dobu kratší 30 dnů. Pokud doba pronájmu bude rovna nebo přesáhne 30 dnů, musí se záměr zřizovatele pronajmout nemovitý majetek zveřejnit na dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech zřizovatele vyvěšením na
úřední desce zřizovatele, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Výnosy z výše uvedeného
pronájmu budou příjmem zřizovatele. Pronájem výše uvedeného majetku bude příspěvková organizace provádět
na základě uzavřené příkazní smlouvy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Veškerá doplňková činnost bude provozována v souladu s výchovným posláním příspěvkové organizace. Jedná se
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o následující činnosti:
1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Výnosy doplňkové činnosti budou příjmem příspěvkové organizace. Při střetu zájmů hlavního účelu a doplňkové
činnosti má vždy přednost hlavní účel.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Poříčí 808/7, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70282145
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v uměleckých oborech. Předmět činnosti je vymezen v § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 71/2005
Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění. Příspěvková organizace zajišťuje pro své zaměstnance
závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a povinnosti jsou vymezeny v § 164
a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje
příspěvkovou organizaci ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovité věci – pozemek s budovou a pozemky
Stavební pozemek p. č. 1345 s budovou občanského vybavení č. p. 808, pozemky p. č. 1346/1, 1346/2 a 1346/3,
to vše v k. ú. Velké Meziříčí
Tento majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Uvedený majetek užívá příspěvková organizace na základě nájemní smlouvy. Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat a udržovat jej. Tento majetek je
nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit.
2. Movité věci
a) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), se kterým hospodařila Základní umělecká škola, Velké Meziříčí,
Poříčí 808 ke dni 31. 12. 2003 a který byl bezúplatně krajem předán městu na základě uzavřené darovací smlouvy.
Tento majetek byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví samostatnou darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní
činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo výstavbou a to včetně majetku pořízeného
z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku
charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv b) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Tento majetek, se kterým hospodařila Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808 ke dni 31. 12. 2003,
a který byl bezúplatně krajem předán městu na základě uzavřené darovací smlouvy, zůstává ve vlastnictví města
Velké Meziříčí. Uvedený majetek byl předán příspěvkové organizaci formou výpůjčky samostatnou smlouvou
o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,– - Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek finan-
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covat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,– - Kč může zajišťovat
a financovat příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným
převodem, vlastní činností nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku v majetku města po provedených inventurách.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele.
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.
Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění namátkových kontrol majetku
a zařízení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Velké Meziříčí
sídlo: Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 005 42 903
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Muzeum je odbornou organizací, zřízenou k tvorbě, odborné správě, zpřístupňování a zveřejňování sbírek. Plní
výchovné poslání v oblasti muzejní a vlastivědné práce, spolupracuje s kulturními, společenskými, vědeckými
a dalšími organizacemi v místě, okrese, v rámci České republiky a mezinárodním. Činnost muzea se řídí statutem,
který vypracuje ředitel a schválí Rada města.
Předmět činnosti
V souladu se svým společenským posláním vyvíjí muzeum jako svoji hlavní činnost veřejně prospěšnou činnost
na úseku kultury, a to:
–– vytváří a uchovává systematické sbírky dokladů k vývoji přírody a společnosti regionu Velkomeziříčska a ve
specializaci pozemních komunikací v oblasti historie a současnosti, výstavby a provozu
–– shromažďuje originální doklady, včetně nezbytné průvodní dokumentace
–– vyvíjí činnost v oboru historie a ve specializaci na pozemní komunikace
–– doplňuje sbírky v jejich historicky vzniklém profilu
–– ochraňuje, eviduje a odborně spravuje sbírky ve smyslu platných právních předpisů (zákon č. 122/2000 Sb.)
–– využívá sbírky, vytvářené a ochraňované jako součást národního kulturního dědictví, k účelům vědecko-výzkumným, vzdělávacím a estetickým
–– provozuje výzkumnou činnost v oboru (zák. č. 300/1992 Sb.)
–– zajišťuje vlastní průzkumnou a výzkumnou činnost a poskytováním badatelských služeb využívá sbírky pro
vědecké účely a podílí se tak na vědecké práci regionu
–– při plnění úkolů spolupracuje s odbornými a vědeckými institucemi a organizacemi, jejichž funkce a poslání
odpovídají úkolům a cílům muzea
–– buduje stálé základní expozice jako obraz regionu, specializace, sbírkové základny, a to na úseku historie, dějin
umění a přírodních věd a pozemních komunikací
–– zajišťuje výstavnickou činnost jak vlastní, tak ve spolupráci s jinými subjekty
–– vystavuje originály a rozmnoženiny děl (ve smyslu § 17 zák. č. 121/2000 Sb.)
–– pořádá a spolupodílí se na pořádání přednášek, seminářů, konferencí a jiných odborných, populárních a kulturních akcí
–– živě provozuje díla (ve smyslu § 19 zák. č. 121/2000 Sb.)
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–– veřejně předvádí audiovizuální díla (zák. č. 273/1993 Sb., zák. č. 121/2000 Sb)
–– zpřístupňuje výsledky své práce publikačně, ve vlastní a jiné ediční činnosti, ve sdělovacích prostředcích, odborně i popularizačně
–– vydává neperiodické publikace (zákon č. 37/1995 Sb.)
–– zajišťuje prodej vstupenek, publikací, knih, časopisů, katalogů, upomínkových předmětů, zvukových a zvukově obrazových nosičů, souvisejících s činností a propagujících předmět činnosti
–– zajišťuje prezentaci sbírkových předmětů formou kopií, vyráběných jako upomínkové předměty, včetně jejich
prodeje
–– zapojuje se do činnosti profesních sdružení (např. AMG)
–– poskytuje informační služby související s předmětem činnosti a to včetně zpřístupňování informací prostřednictvím počítačových a jiných sítí
–– pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (zák. č. 121/2000 Sb.)
–– provozuje veřejnou knihovnu (zák. č. 257/2001 Sb.)
–– umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení
–– poskytuje standardizované veřejné služby podle zákona 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel jmenovaný Radou města Velké Meziříčí. Statutární orgán muzeum řídí, plní úkoly vedoucího organizace.
Je oprávněn jednat jejím jménem ve všech jejich věcech. V písemném styku k otisku razítka připojí svůj podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Muzeum má ve svém vlastnictví majetek, který pořídilo po 8. 10. 1996:
• finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti muzea jsou jeho vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené muzeem koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, rozhodnutím státního orgánu, vlastní
činností, výstavbou nebo bezúplatným převodem, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů muzea,
jsou ve vlastnictví muzea. Tímto ostatním majetkem se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný
dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů
bez zaúčtování na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku muzeem do jeho vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
• stavby, které mají charakter movitých věcí, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek
pořízený muzeem koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, rozhodnutím státního orgánu, vlastní činností,
bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů muzea, je ve
vlastnictví tohoto muzea.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku muzeem do jeho vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Majetek tohoto druhu pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a bude muzeu předán formou výpůjčky
do smluvní odborné péče.“
–– rozsah majetku je každoročně aktualizován podle výsledků inventarizace provedené podle platného zákona
–– sbírkový fond vedený v I. a II. stupni evidence, v přírůstkových knihách, evidenčních kartách, písemných inventářích, dále v záznamu o půjčkách, výpůjčkách a úbytcích
–– předměty, které nejsou do sbírek zařazeny, ale sbírkový fond doplňují, vedené v registraci (písemné seznamy)
–– knižní fond vedený v přírůstkových knihách knihovny muzea
Muzeum spravuje tento státní majetek, pořízený před 8. 10. 1996:
–– dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky a finanční majetek v rozdělení podle
platné účtové osnovy, vedený v inventářích muzea uložených na ekonomickém oddělení muzea
–– rozsah majetku svěřeného muzeu do správy je každoročně aktualizován podle výsledků inventarizace provedené podle platného zákona
–– sbírkový fond vedený v I. a II. stupni evidence, v přírůstkových knihách, evidenčních kartách, písemných inventářích, dále v záznamu o půjčkách, výpůjčkách a úbytcích
–– předměty, které nejsou do sbírek zařazeny, ale sbírkový fond doplňují, vedené v registraci (písemné seznamy)
–– knižní fond vedený v přírůstkových knihách knihovny muzea
Zřizovatel předává muzeu k hospodaření majetek (svěřený majetek), jehož seznam je součástí zřizovací listiny.
Muzeum užívá prostory expozic, depozitářů i prostory kancelářské na základě nájemní smlouvy s majitelem objektu
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
–– muzeum hospodaří s majetkem výše uvedeným, dále s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele
a získanými vlastní činností, jakož i s věcmi a příspěvky získanými z příspěvků a darů právnických a fyzických
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osob
–– muzeum spravuje majetek podle příslušných právních předpisů
–– v případě poskytnutí darů muzeu zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas k nabytí peněžních darů účelově neurčených; v případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží muzeum
na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele
–– pokud se stane majetek, který muzeum nabylo do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro muzeum trvale nepotřebný, nabídne jej přednostně bezúplatně zřizovateli
–– pořizovat věci nákupem na splátky je muzeum oprávněno pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
–– muzeum je oprávněno zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR
i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že
je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb.
–– opravy a udržování majetku zajišťuje muzeum
–– pojištění majetku, zvláště sbírek, se sjednává pouze v případech hodných zvláštního zřetele
–– v případě zapůjčení sbírkových předmětů hodných zvláštního zřetele jiným subjektům z důvodu výstavy budou
tyto pojištěny a náklady na pojištění přefakturovány vypůjčiteli
–– svoji doplňkovou činnost provádí muzeum v souladu s platnými předpisy
–– organizace je oprávněna sdružovat prostředky na činnost přímo související s předmětem její činnosti a v souladu s platnými předpisy může vyvíjet aktivity i ve vztahu k zahraničí
–– ředitel je oprávněn jmenovat komisi pro vyřazení drobného dlouhodobého majetku používaného muzeem; finanční prostředky získané prodejem vyřazeného majetku muzeum zařadí do svého rozpočtu. V případě státního
majetku odvede muzeum tyto finanční prostředky do státního rozpočtu.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Veškerá doplňková činnost bude provozována v souladu s posláním muzea. Jedná se o následující činnosti:
1. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyhrazeného živnostenským zákonem č.
455/1991 Sb. v platném znění
2. Reklamní činnost a marketing
Výnosy doplňkové činnosti budou příjmem muzea
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Muzeum jako právní subjekt je zřízeno na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby města Velké Meziříčí
sídlo: Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 68726732
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1/ Organizace je příspěvkovou organizací zřízenou městem Velké Meziříčí za účelem poskytování pečovatelské služby, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro občany
Velkého Meziříčí a jeho místních částí a těchto obcí:
Baliny, Uhřínov, Stránecká Zhoř, Lavičky, Netín, Bory, Vídeň, Martinice, Březejc, Petráveč, Jabloňov, Dolní Heřmanice, Osové, Oslavice, Oslavička, Ruda, Tasov.
Odlehčovací služba se v případě volné kapacity poskytuje i pro občany mimo správní obvod města Velké Meziříčí.
Pečovatelská služba je poskytována podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, formou terénní
a ambulantní služby v domácnostech klientů, v domech s pečovatelskou službou a střediscích osobní hygieny.
2/ Organizace vykonává formou fakultativní činnosti pedikúru a osobní přepravu klientů pečovatelské služby. Tyto
činnosti jsou poskytovány pouze do výše nákladů organizace.
3/ Organizace zajišťuje společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost pro osoby staršího věku a osoby se zdravotním postižením.
4/ Organizace poskytuje pronájem Klubu důchodců na ulici Komenského č. 6, Velké Meziříčí.
Výnosy z výše uvedeného pronájmu budou příjmem zřizovatele, příspěvková organizace nemovitosti pronajímá
jeho jménem, a to na dobu kratší 30 dnů. Pokud doba pronájmu bude rovna nebo přesáhne 30 dnů, musí se záměr
zřizovatele pronajmout nemovitý majetek zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech zřizovatele vyvěšením na úřední desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
Záměr může zřizovatel též zveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Pronájem výše uvedeného majetku bude příspěvková organizace provádět na základě příkazní smlouvy a plné
moci.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Velké Meziříčí. Ředitel plní
úlohu vedoucího zaměstnance, řídí organizaci a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace.

stránka 82

Ústřední věstník

Částka 2/2016

Výkonem běžných funkcí ve vztahu k organizaci je pověřen odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Velkém
Meziříčí.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace doplní svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1/ Nemovité věci
Příspěvková organizace užívá majetek nemovitý /kancelářské a provozní prostory/ na základě nájemní smlouvy se
zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně starat a udržovat jej. Tento majetek je pro příspěvkovou organizaci nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele.
2/ Movité věci
Organizace hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a finančními prostředky získanými
vlastní činností, popřípadě z jiných zdrojů.
a) finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou jejím vlastnictvím. Ostatní
majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, rozhodnutím
státního orgánu, vlastní činností, výstavbou nebo bezúplatným převodem, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem se
rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby (včetně majetku charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci
účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedená ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.
b) stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pořízený
příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, děděním, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným
převodem, vlastní činností nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové organizace, je ve vlastnictví této příspěvkové organizace.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se výše uvedené ustanovení
o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Majetek tohoto druhu pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví zřizovatele a bude příspěvkové organizaci předán
formou výpůjčky do smluvní odborné péče,
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
a) v případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas
k nabytí peněžních darů účelově neurčených; v případě darů peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu
zřizovatele,
b) 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.
Bez souhlasu zřizovatele nelze provádět tyto majetkoprávní úkony:
–– zástavu a pronájem,
–– převod /úplatný, bezúplatný/ užívaného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 5 000,– Kč.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace
nový název: Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 10/2, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 69650560
Ostatní části zřizovací listiny se nemění.
MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU
oznamuje
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sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Veselí nad Moravou
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Tyršova 714 (zanikající)
sídlo: Tyršova 714, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 48847542

c)

d)

e)
1.

2.
3.

název příspěvkové organizace: Mateřská škola Veselí nad Moravou, Hutník 1496(přejímající)
nový název: Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
sídlo: Hutník 1496, 698 01 Veselí nad Moravou
nové sídlo: Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 70872341
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mateřská škola provádí předmět činnosti v těchto budovách mateřských škol ve vlastnictví zřizovatele:
• hlavní pracoviště: budova č.p. 1235, Kollárova, Veselí nad Moravou,
• odloučená pracoviště: budova č.p. 1496, Hutník Veselí nad Moravou,
• budova č.p. 714, Tyršova, Veselí nad Moravou,
• budova č.p. 934, náměstí 24. dubna Veselí nad Moravou
• budova č.p. 276, Vinohradská, Veselí nad Moravou – Zarazice
Hlavním předmětem činnosti je zajištění činností 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 přepisů
–– poskytovat všestrannou výchovnou péči dětem předškolního věku
–– zajišťovat provoz budov mateřských škol
–– provozovat školní jídelnu-výdejnu
–– provozovat školní jídelnu
–– zajišťovat stravování pro děti školských organizací
–– umožnit stravování zaměstnancům školy
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný starostou města. Ředitelka sloučené příspěvkové organizace byla do 31. 12. 2015 ředitelkou Mateřské školy Veselí nad Moravou, Hutník 1496, a to na základě
konkurzního řízení ze dne 22. 4. 2014.
Ředitel vystupuje navenek jménem organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu
připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko mateřské školy.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Mateřská škola provádí předmět své činnosti v níže uvedených nemovitostech, zapisovaných do katastru nemovitostí, které byly organizaci pronajaty dle smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené s Městem Veselí nad Moravou –
zastoupeným spol. VESBYT s. r. o. se sídlem Veselí nad Moravou u. Blatnická č.p. 1527:
–– pozemek p.č. 1625/1 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Veselí - Předměstí, jehož součástí je budova s číslem popisným
1235, ul. Kollárova – objekt občanské vybavenosti, včetně oplocení areálu na pozemku p.č. 4722/83, ostatní
plocha a venkovního osvětlení v areálu mateřské školy
–– pozemek p.č. 2546/1 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Veselí - Předměstí, jehož součástí je budova bez čísla popisného v areálu MŠ 1235 – stavba občanského vybavení, k.ú. Veselí-Předměstí
–– pozemek p.č. 1625/1 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Veselí - Předměstí, jehož součástí je budova s číslem popisným
1496, Hutník – objekt občanské vybavenosti, včetně oplocení areálu na pozemku p.č. 2195/1, zast. plocha a nádvoří a venkovního osvětlení v areálu mateřské školy
–– pozemek p.č. st. 1234 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Veselí - Předměstí, jehož součástí je budova s číslem popisným
714, ul. Tyršova – objekt občanské vybavenosti, včetně oplocení MŠ na pozemku p.č. 3264/44 ostatní plocha
–– pozemek p.č. st. 1648 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Veselí - Předměstí, jehož součástí je budova bez čísla popisného – jiná stavba (sklad v zahradě MŠ 714)
–– pozemky p.č. st. 2079, 2080 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Veselí - Předměstí, jehož součástí je budova s číslem
popisným 934, náměstí 24. dubna a sklad v zahradě – objekt občanské vybavenosti, včetně oplocení MŠ na
pozemku p.č. 666/465 ostatní plocha
–– pozemek p.č. 629 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Zarazice, jehož součástí je budova s číslem popisným 276, ul.
Vinohradská – objekt občanské vybavenosti, včetně oplocení MŠ na pozemku p.č. 630/1 ostatní plocha.
Výčet movitého majetku z vlastnictví zřizovatele, s nímž příspěvková organizace hospodaří, je uveden v inventarizačních seznamech vyhotovených ke dni 31. 12. 2015.
Rozsah tohoto majetku se každoročně:
–– snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to v okamžiku jeho spotřeby
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nebo vyřazení,
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou městem, a to v okamžiku jeho převzetí,
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v článku 6
této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace je 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.
–– Příspěvková organizace provádí předmět činnosti v nemovitostech, které jsou ve správě společnosti VESBYT
s. r. o., ul. Blatnická 1527, Veselí nad Moravou na základě příkazní smlouvy a na pozemcích v areálu školy,
které jsou ve správě Služeb města Veselí nad Moravou, ul. Blatnická 1551, Veselí nad Moravou dle zřizovací
listiny SMV.
–– Příspěvková organizace se při svém hospodaření řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy, vydanými k jeho provedení, jakož i závaznými pokyny zřizovatele.
–– Příspěvková organizace provádí odpisy movitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.
Odpisy pronajatého nemovitého majetku provádí zřizovatel.
–– Příspěvková organizace má pro svou činnost k dispozici finanční prostředky získané vlastní činností a finanční
prostředky přijaté z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů případně s peněžitými
dary od fyzických a právnických osob.
–– Příspěvková organizace může rozhodovat o pořízení movitých věcí, sjednání služeb v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách v rámci schváleného rozpočtu příspěvkové organizace a v souladu s platnými Zásadami
pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek.
–– Inventarizace majetku bude prováděna dle platných postupů účtování pro příspěvkové organizace a pokynů
zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna k tomu, aby nepotřebný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
sama vyřazovala, prodávala a převáděla jiné příspěvkové organizaci Města nebo zřizovateli, v souladu se směrnicí
o nakládání s nepotřebným majetkem vydanou zřizovatelem.
Vyřazení, prodej nebo převod dlouhodobého hmotného majetku (tj. strojů a zařízení) a nehmotného dlouhodobého
majetku, podléhá schválení RMV.
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku (tj. budov a staveb, ve kterých příspěvková organizace provádí předmět své činnosti)
schvaluje ZMV.
O veškerém pohybu majetku vedeném v účetnictví, je příspěvková organizace povinna v průběhu roku informovat
zřizovatele.
–– Příspěvková organizace může nevyužitý majetek pronajímat na dobu určitou maximálně dva měsíce nebo na
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, a to k účelům, k nimž je určen nebo k nimž je vhodný a to za dodržení příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
–– Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem i s majetkem získaným vlastní činností s péčí řádného
hospodáře pro jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití s péčí o jeho ochranu a zvelebení. Za tímto
účelem je majetek povinna pojistit dle pokynů zřizovatele. Pronajaté nemovitosti je příspěvková organizace
povinna užívat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o nájmu nemovitostí.
–– Příjmy z vyřazení, prodeje a pronájmu majetku města, svěřeného do správy p. o. zřizovatelem, jsou výnosem
příspěvkové organizace.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět jménem zřizovatele výběr příspěvků na neinvestiční výdaje podle zvláštního zákona, které zúčtuje se zřizovatelem v rámci poskytovaného příspěvku na činnost.
–– Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
bezúplatným převodem zřizovatele
darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, předchozí písemný souhlas není nutný u peněžitých darů
účelově neurčených do výše 10 tis. Kč,
děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvkové organizace povinna
dědictví odmítnout
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
–– Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
–– zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele
–– zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním
pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
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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.
–– Příspěvková organizace se dále při svém hospodaření řídí směrnicemi schválenými zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– pronájem nevyužitých prostor nemovitostí
–– ostatní doplňková činnost vhodná k provozování ve svěřených nemovitostech
–– realizování seminářů pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogických škol
–– provozovat jiné stravovací služby za předpokladu volné kapacity, a to časově, nebo prostorově odděleně od
školního stravování (např. bývalí zaměstnanci, zaměstnanci jiných škol apod.)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2016 na dobu předem neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 75833514
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku V. Zřizovací listiny ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znění:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) obory činností náležících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a to:
–– vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
–– zprostředkování obchodu a služeb,
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. V příloze č. 1 zřizovací listiny se ruší písm. b) a nahrazuje se novým písm. b) tohoto znění:
b) stavby zapsané v katastru nemovitostí
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti a beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701,
				
příspěvková organizace
sídlo: Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
identifikační číslo: 71007997
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku V. Zřizovací listiny ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znění:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská činnost,
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
c) obory činností náležících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a to:
–– vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
–– zprostředkování obchodu a služeb,
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. V příloze č. 1 zřizovací listiny se ruší písm. b) a nahrazuje se novým písm. b) tohoto znění:
b) stavby zapsané v katastru nemovitostí
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Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti a beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřské školy Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
sídlo: tř. Svobody 835, 761 25 Zlín
identifikační číslo: 71007741
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku V. Zřizovací listiny ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znění:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská činnost,
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
c) obory činností náležících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a to:
–– vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
–– zprostředkování obchodu a služeb,
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. V příloze č. 1 zřizovací listiny se ruší písm. b) a nahrazuje se novým písm. b) tohoto znění:
b) stavby zapsané v katastru nemovitostí
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti a beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace
sídlo: Slovenská 3660, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71007652
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku V. Zřizovací listiny ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znění:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská činnost,
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
c) obory činností náležících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a to:
–– vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
–– zprostředkování obchodu a služeb,
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. V příloze č. 1 zřizovací listiny se ruší písm. b) a nahrazuje se novým písm. b) tohoto znění:
b) stavby zapsané v katastru nemovitostí
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti a beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace
sídlo: Štefánikova Slovenská 1808, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71007598
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku V. Zřizovací listiny ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znění:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská činnost,
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
c) obory činností náležících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a to:
–– vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
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–– zprostředkování obchodu a služeb,
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. V příloze č. 1 zřizovací listiny se ruší písm. b) a nahrazuje se novým písm. b) tohoto znění:
b) stavby zapsané v katastru nemovitostí
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti a beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
sídlo: Štefánikova 22514, 761 25 Zlín
identifikační číslo: 71008080
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku V. Zřizovací listiny ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znění:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská činnost,
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
c) obory činností náležících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a to:
–– vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
–– zprostředkování obchodu a služeb,
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. V příloze č. 1 zřizovací listiny se ruší písm. b) a nahrazuje se novým písm. b) tohoto znění:
b) stavby zapsané v katastru nemovitostí
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti a beze změn.
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Hradská 888, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71294333
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění některých činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem hlavní činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je činnost tohoto školského zařízení:
a) školského účelového zařízení, a to
–– plavecké školy, poskytující výuku plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel.
2. Ředitel do funkce jmenuje a z funkce odvolává zřizovatel.
3. Ředitel zejména:
a) vystupuje jménem organizace navenek,
b) jedná a činí jménem organizace veškerá právní jednání; pokud tato zřizovací listina, popřípadě právní předpisy,
stanoví jako podmínku k provedení právního jednání příspěvkové organizace předchozí souhlas zřizovatele, nebo
stanoví, že příspěvková organizace nesmí některé z právních jednání učinit, je právní jednání učiněné v rozporu
s těmito ustanoveními neplatné,
c) odpovídá za činnost příspěvkové organizace,
d) odpovídá za dodržování povinností stanovených příspěvkové organizaci zřizovatelem v této zřizovací listině,
popř. samostatnými rozhodnutími zřizovatele,
e) stanoví vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace, vydává organizační řád, pracovní řád a další vnitřní
předpisy,
f) zabezpečuje vnitřní kontrolu v příspěvkové organizaci,
g) zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy
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na přístupném místě v sídle příspěvkové organizace,
h) zajišťuje ostatní záležitosti potřebné k řádné činnosti příspěvkové organizace.
4. Při výkonu svých pravomocí je ředitel povinen řídit se ustanovením příslušných právních předpisů této zřizovací
listiny a pokyny zřizovatele, počínat si s náležitou odbornou péčí a péčí řádného hospodáře a dbát na zachování
dobrého jména příspěvkové organizace a zřizovatele.
5. Ředitel jedná a činí jménem příspěvkové organizace právní jednání osobně a samostatně, a to tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu připomínkové organizace připojí svůj podpis a razítko připomínkové organizace.
6. Ředitel je oprávněn pověřit k jednání a provádění právních jednání jménem příspěvkové organizace zaměstnance
příspěvkové organizace nebo udělit k těmto účelům plnou moc jiné osobě; na tyto osoby se pak přiměřeně vztahují
stejné povinnosti jako na ředitele. V pověření či plné moci musí ředitel jednoznačně vymezit obsah, v jakém jsou
udělovány. Za jednání pověřených či zplnomocněných osob odpovídá zřizovateli ředitel.
7. Ředitel je oprávněn jmenovat svého zástupce, popř. více zástupců, a stanovit jejich práva a povinnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření a vymezení majetkových práv organizace k tomuto majetku
1. Příspěvková organizace nemá vlastní majetek a hospodaří pouze s:
a) majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený
majetek“),
b) majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace využívá na základě nájemní smlouvy, smlouvy
o výpůjčce, popř. jiného právního titulu,
c) majetkem ve vlastnictví jiných subjektů, který příspěvková organizace využívá na základě nájemní smlouvy,
smlouvy o výpůjčce, popř. jiného právního titulu,
2. Svěřený majetek je tvořen:
a) veškerým majetkem příspěvkové organizace, který tato vlastnila ke dni účinnosti této zřizovací listiny,
b) veškerým nemovitým majetkem zřizovatele, uvedeným v Příloze č. 1 této zřizovací listiny,
c) veškerým movitým majetkem a právy, o kterých příspěvková organizace účtovala kde dni účinnosti této zřizovací
listiny
d) veškerým majetkem zřizovatele, který příspěvkové organizaci zřizovatel předá k hospodaření po dni účinnosti této
zřizovací listiny,
e) veškerým majetkem, který příspěvková organizace nabude po dni účinnosti této zřizovací listiny pro svého zřizovatele od jiných subjektů nebo na základě své činnosti.
3. K zúžení rozsahu svěřeného majetku může dojít v důsledku:
a) právního jednání příspěvkové organizace za podmínek stanovených touto zřizovací listinou nebo
b) rozhodnutí zřizovatele, a to:
–– v případě nemovitého majetku uvedeného v Příloze č. 1 formou změny Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, schválené Zastupitelstvem města Zlína,
–– v případě ostatního majetku formou usnesení Rady města Zlína nebo
c) jiných skutečností (ztráta či zničení svěřeného majetku, rozhodnutí státního orgánu apod.)
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 je při správě svěřeného majetku povinna:
a) řídit se platnými obecně závaznými právními předpisy,
b) respektovat pokyny zřizovatele, které se upravují nakládání s majetkem zřizovatele,
c) respektovat pokyny zřizovatele, týkající se svěřeného majetku a jeho správy,
d) starat se o něj a využívat jej s péčí řádného hospodáře zejména zachovávat zásady efektivity a hospodárnosti při
nakládání se svěřeným majetkem, chránit jej před poškozením, zničením, odcizením, zneužitím a jinými neoprávněnými zásahy, dbát o jeho rozvoj a zvelebení,
e) dodržovat zřizovatelem schválený odpisový plán a plán tvorby a čerpání investičního fondu,
f) v případě, že dojde ke změnám v rozsahu či identifikaci svěřeného nemovitého majetku, evidovaného v katastru
nemovitostí, zajistit zápis svého práva hospodaření s tímto majetkem do katastru nemovitostí,
g) zajistit jeho vhodné pojištění,
h) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku
závazků,
i) uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení a ostatní práva zřizovatele,
j) využívat jej pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena, a za podmínek stanovených touto zřizovací listinou, případně
rozhodnutím zřizovatele, taktéž pro potřeby doplňkové činnosti, pokud ji má zřizovatel povolenou,
k) evidovat jej, účtovat o něm dle příslušných účetních předpisů a účetních standardů a provádět na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu jeho odpisy,
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l) provádět jeho opravy, údržbu a právními předpisy stanovené technické prohlídky a revize,
m) provádět technické zhodnocení a investiční nákupy majetku (dále jen „akce reprodukce majetku“) z investičního
fondu příspěvkové organizace na základě zřizovatelem schváleného plánu tvorby a čerpání investičního fondu
s uvedením jmenovitého vymezení jednotlivých plánovaných akcí reprodukce majetku včetně jeho změn, popř. na
základě jiného rozhodnutí zřizovatele.
2. V rámci hospodaření se svěřeným majetkem má příspěvková organizace právo jednat a činit veškeré právní jednání jménem vlastníka vůči ostatním subjektům, orgánům státní správy a soudům, pokud není v této zřizovací listině
stanoveno jinak.
3. Příspěvková organizace musí kdykoliv na vyžádání umožnit pro potřeby kontroly volný přístup zástupce zřizovatele ke svěřenému majetku, účetní a majetkové evidenci, výpisům z bankovních účtů, daňovým přiznáním, vnitřním předpisům, případně ostatní dokumentaci.
4. O případných výjimkách z povinností příspěvkové organizace při správě svěřeného majetku rozhoduje zřizovatel.
Finanční hospodaření organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžitými prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžními prostředky svých fondů, s peněžními prostředky poskytnutými od
fyzických a právnických osob a s peněžními prostředky přijatými z jiných rozpočtů.
2. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele je dán příspěvkem na provoz, případně dotacemi na realizaci
jmenovitých, předem odsouhlasených investičních akcí dle rozpočtového provizoria, nebo schváleného, případně
upraveného rozpočtu zřizovatele.
3. Příspěvková organizace je v rámci svého finančního hospodaření povinna předložit na výzvu zřizovateli návrh
rozpočtu pro následující kalendářní rok, ve kterém naplánuje veškeré své příjmy a výdaje.
4. Zřizovatel je oprávněn stanovit každoročně organizaci závazné ukazatele pro její hospodaření, případně ukazatele
odměňování ředitele, případně odvody a penále do rozpočtu zřizovatele dle příslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5. Odsouhlasení účetní závěrky příspěvkové organizace provádí Odbor školství MMZ, pokud zřizovatel neurčí organizaci povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.
Právní jednání, která smí příspěvková organizace činit pouze po předchozím souhlasu zřizovatele, a právní jednání, která není oprávněna činit
1. Příspěvková organizace je povinna opatřit si písemný souhlas zřizovatele před provedením těchto právních jednání:
a) nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele,
b) pronájem nebo výpůjčka nemovitého majetku na dobu delší než 1 rok, a to i v případě, že bude k témuž majetku
postupně uzavřeno více smluv na dobu určitou, jejichž celková doba trvání bude činit v součtu více než 1 rok,
c) nabytí dlouhodobého movitého majetku v pořizovací ceně nad 500.000,– Kč v jednotlivém případě do vlastnictví
zřizovatele, financované z provozních prostředků příspěvkové organizace, a prodej dlouhodobého hmotného majetku v obvyklé ceně nad 500.000,– Kč v jednotlivém případě z vlastnictví zřizovatele,
d) uzavírání smluv na údržbu, opravy, rekonstrukce či modernizaci svěřeného majetku, s finančním objemem plnění
financovaného z provozních prostředků organizace nad 500.000,– Kč v jednotlivém případě,
e) uzavření smluv o poskytování bankovních služeb určených pro vedení platebního styku a pro zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
f) uzavření smlouvy o půjčce nebo o úvěru, s výjimkou půjček zaměstnancům příspěvkové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb,
g) zajištění vlastního závazku,
h) uzavření smlouvy o přistoupení k závazku a převzetí dluhu,
i) postoupení, prominutí nebo odpis pohledávek nad 20 000,– Kč v jednotlivém případě,
j) uzavření smlouvy o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 1 rok,
k) uzavření smlouvy o pořízení věci nákupem na splátky,
l) uzavření smlouvy o nájmu s právem koupě (zejména leasing),
m) přijetí akcií či jiných cenných papírů jako protihodnoty za své pohledávky,
n) nabytí majetkové účasti v právnické osobě, která není zřízena nebo založena za účelem podnikaní.
2. Zřizovatel může v jednotlivých případech rozhodnout, že příspěvková organizace je povinna si vyžádat písemný
souhlas zřizovatele i k jiným právním jednáním, než která jsou uvedena v odst. 1.
3. Příspěvková organizace není oprávněna činit tato právní jednání:
a) převádět svěřený nemovitý majetek z vlastnictví zřizovatele a zřizovat či rušit věcná práva ke svěřenému nemovitému majetku (zejména práva zástavní, předkupní práva, služebnosti, práva stavby, padl.); k těmto právním
jednáním je oprávněn pouze zřizovatel,
b) poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům
a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních potřeb,
c) ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat,
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d)
e)
f)
g)
4.
g)
3.

nakupovat akcie či jiné cenné papíry,
vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem,
zřizovat nebo zakládat právnické osoby,
nabývat majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
Právní jednání učiněné příspěvkovou organizací v rozporu s ustanovením odst. 1 až 3 je od počátku neplatné.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
–– Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání.
4. Příspěvková organizace může provozovat vymezenou doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že k tomu bude
mít příslušné oprávnění či povolení, pokud je právní předpisy vyžadují, při výkonu doplňkové činnosti nebudou
porušovány hygienické předpisy, nebude narušováno plnění hlavní činnosti a zisk z doplňkové činnosti využije
výhradně ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne o povolení jiného využití tohoto zisku.
5. Případné rozšíření doplňkové činnosti je možné pouze na základě rozhodnutí zřizovatele a následné změny této
zřizovací listiny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.
MĚSTO ŽACLÉŘ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Žacléř
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba Žacléř
sídlo: J. E. Purkyně 229, 542 01 Žacléř
identifikační číslo: 64202350
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je poskytování pečovatelské služby na základě Zákona
č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
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 Žacléř
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:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci do správy následující majetek k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
• os. skříň. automobil PEUGEOT PARTNER III Tepee – bílý, reg. značka 4H7 1697 v poř. hodnotě 204.300 Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele případně předanému příspěvkové organizaci
k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)
1. 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, zejména právní
normy 477/2008 Sb., v platném znění.
2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním či jiným
právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
3. 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.
4. 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) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
vlastnictví,
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d) pojistit majetek, v případě, že majetek nepojistí zřizovatel,
e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
f) 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.,
g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody, apod.,
i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Nižší cena než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být zdůvodněna. V případě uzavření
smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku,
j) 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,
k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem například 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),
l) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací,
m) 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.
5. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek,
byt nebo nebytový prostor na dobu do jednoho roku včetně. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce
může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech příspěvkové
organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát.
K dalšímu 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 ohrozit výkon hlavní
činnosti organizace,
b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo
nebytový prostor na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) udělit jménem zřizovatele nájemci písemný souhlas k výměně bytu nacházejícího se v nemovitosti, která jí byla
zřizovatelem předána k hospodaření.
6. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného jí k hospodaření a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy
zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
7. 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
1. 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 písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
2. 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 a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
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práv z těchto závazků vyplývajících,
e) 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 doručenu 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.
Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má k případně svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
1. 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. 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.
2. 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 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.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanovenými zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů.
2. 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.
3. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, bytu
nebo nebytových prostor pro 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) Pronájem movitých věcí
b) Stravování pro klienty pečovatelské služby
2. 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. Č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územní rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právní normy 477/2008 Sb., v platném znění.
–– Dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
OBEC SOPOTNICE
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Sopotnice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Stonožka Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí (zanikající)
identifikační číslo: 71001409
název příspěvkové organizace: Základní škola Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
nový název: Základní škola a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizace (přejímající)
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sídlo: Sopotnice 225, 561 15 Sopotnice
identifikační číslo: 71004467
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V čl. IV Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti, se doplňuje odstavec 4. a nově zní takto:
4. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je činnost základní školy, mateřské školy, zařízení školního stravování a školní družiny.
Mateřská škola
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem. Její činnost se řídí zákonem
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Základní škola
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům. Její činnost se řídí zákonem
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Zařízení školního stravování
Příspěvková organizace jako zařízení školního stravování (školní jídelna – výdejna) poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119, prováděcími předpisy
ke školskému zákonu a platnými předpisy týkající se stravování.
Závodní stravování
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 odst. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů poskytovat závodní stravování.
Školní družina
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak
ustanovení § 111, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu a platnými přepisy
týkající se zájmového vzdělávání.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V čl. VI. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci se vkládá nový odstavec
4., který zní:
2. Zastupitelstvo obce Sopotnice rozhodlo usnesením č. 74/15 ze dne 22. 9. 2015 o sloučení Základní školy Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí, IČ 71004467 s Mateřskou školou Stonožka Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí, IČ
71001409, že veškerý majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Stonožka Sopotnice,
okres Ústí nad Orlicí, IČ 71001409, se svěřuje k hospodaření nástupnické organizaci, kterou je Základní škola
a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizace.
Ostatní ustanovení citované zřizovací listiny zůstávají nadále v platnosti.
OBEC ŠARDICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Obec Šardice
b) název příspěvkové organizace: Obecní les Šardice
identifikační číslo: 72075937
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Obec Šardice
b) příspěvkové organizace: Technické služby Šardice
sídlo: 696 13 Šardice 601, okres Hodonín
identifikační číslo: 04626320
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je provádění veřejně prospěšných služeb pro zřizovatele
a spolupůsobení při správě majetku zřizovatele.
2. Předmět činností příspěvkové organizace je vymezen:
–– správa, údržba a oprava místních komunikací, chodníků a dopravního značení
–– zimní údržba chodníků, komunikací a veřejných prostranství
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–– správa, údržba a oprava veřejného osvětlení
–– úklid a údržba veřejného prostranství a veřejné zeleně
–– správa a údržba obecních budov, vč. budov ve správě příspěvkových organizací obce
–– správa a údržba hřišť a hřbitova vč. smuteční síně
–– správa a údržba sběrného dvora odpadů, nakládání s odpady,
–– správa a provoz Obecní haly u Orla, vč. pronájmu prostor Obecní haly U Orla na dobu kratší než 30 dní
–– hospodaření v lesích v majetku obce Šardice
–– údržba lesa, lesních pozemků a dalších nemovitostí přenechaných organizaci ke správě
–– výkon ochrany lesa vyplývající z lesního zákona
–– komplexní pěstební činnost lesních porostů
–– těžební činnost, nákup a prodej dřevní hmoty, těžební práce mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
–– výroba a prodej produktů drobné lesní výroby
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává rada obce Šardice.
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 s uvedením jména, příjmení
a funkce a otisk razítka příspěvkové organizace.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvkové organizaci slouží k zajištění činnosti vyplývající z této zřizovací listiny majetek:
Nemovitý majetek
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí,
vč. trvalých porostů, která je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
Nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce.
Movitý majetek dle inventurního seznamu movitého majetku, který se předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku výše uvedeného)
Majetek nabytý příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele za dobu trvání příspěvkové organizace, který je
příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření
Majetek nabytý do vlastnictví příspěvkové organizace za dobu trvání příspěvkové organizace.
Rozsah majetku se:
–– snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který bude touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. g)
této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatel, a to k okamžiku jeho nabytí.
V případě zrušení příspěvkové organizace přechází uplynutím dne uvedeného v rozhodnutí zřizovatele o zrušení
organizace veškerý majetek, práva a závazky organizace na zřizovatele.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele případně předanému příspěvkové organizaci
k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)
Příspěvková organizace užívá vymezený majetek k zajištění účelu a předmětu hlavní činnosti organizace, příp. její
doplňkové činnosti, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dalšími obecně závaznými
přepisy.
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.
Předchozí souhlas zřizovatel k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele se týká nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem nebo jinou formou zde neuvedenou.
Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním či jiným
právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob ani jinak zcizit bez souhlasu zřizovatele.
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:
majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
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vlastnictví,
d) zabezpečovat veškerou činnost v lese v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem a činnost vyplývající
pro jednotlivé roky z projektů pro pěstební a těžební činnost zpracované odborným lesním hospodářem a schváleným zřizovatelem,
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) bez souhlasu zřizovatele nesmí být spravovaný majetek pronajímán ani půjčován,
i) 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
j) zastupovat zřizovatele ve správních řízeních (např. v řízení stavebním) týkající se svěřeného majetku po dohodě
se zřizovatelem a v souladu zřizovatele a odborného lesního hospodáře,
k) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací,
l) 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,
m) pro potřeby kontroly umožnit zřizovateli volný přístup ke svěřenému majetku a k veškerým dokumentům týkající
se činnosti organizace, zejména účetní a finanční evidenci.
7. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného jí k hospodaření a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném
předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli,
po předchozím souhlasu zřizovatele.
8. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
9. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
1. 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. Předchozí písemný souhlas musí být pro jednotlivý právní
úkon, s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů, který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli
1x za čtvrtletí. Touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů finančních účelově
neurčených do výše 40 tis. Kč za jednotlivý dar.
c) bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (např.
drobné zboží, papírenské zboží, apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
d) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnout,
e) na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce,
a to:
–– na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
–– Na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání VH roku minulého.
–– Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace.
f) do svého vlastnictví zahrnuje též dlouhodobý majetek pořízený na základě zřizovatelem schváleného rozpisu
použití investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000 Sb.), včetně dalších úprav v běžném roce schváleným zřizovatelem.
2. Příspěvková organizace je oprávněna rovněž nabývat k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem
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a předmětem činnosti, majetek nabytý: darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě. V tomto případě není nahlíženo na drobné „dárky“ jako dary dle § 27 odst. 5,
ale jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena a není tedy nezbytný předchozí písemný
souhlas k jednotlivému právnímu úkonu.
3. 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) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník,
c) řídit se se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
d) 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
Příspěvková organizace má k případně svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
1. 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. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
500 tis. 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.
2. 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 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.
3. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v jednotlivých případech
realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
Činnost příspěvkové organizace při hospodaření v lesích se řídí lesním hospodářským plánem a pokyny odborného
lesního hospodáře.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanovenými zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších přepisů, příp. dalšími obecně závaznými právními předpisy a touto zřizovací listinou.
2. Zřizovatel neumožňuje organizaci převod výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku do investičního
fondu organizace dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb.
3. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy na základě souhlasu zřizovatele.
4. Příspěvková organizace je příjemcem dotací a příspěvků na svou činnost.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvkové organizaci je povolena doplňková činnost za účelem lepšího využití všech svých možností a odbornosti svých zaměstnanců za předpokladu, že tato činnost nenarušuje plnění hlavních účelů organizace a sleduje se
odděleně dle postupu účtování příspěvkových organizací v plném znění.
Další podmínkou je využití takto získaných prostředků ke zkvalitnění své hlavní činnosti. Doplňkovou činnost
příspěvková organizace provozuje na základě platných právních předpisů (živnostenského oprávnění).
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
2. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny
3. Zednictví
4. Zámečnictví, nástrojářství
5. Montáž, oprava, revize a zkoušky elektrických zařízení
6. Oprava silničních vozidel
7. Práce se speciálními mechanismy (motorová pila, sbíječka, vrtačka, apod.)
Okruh těchto činností může být rozšířen za předpokladu splnění podmínek stanovených v úvodu tohoto článku.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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