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Ústřední věstník

Částka 2/2017

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
oznamuje
sloučení organizačních složek státu ke dni 1. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví
b) název organizační složky státu: Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
				
(zanikající)
sídlo: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
identifikační číslo: 71376500
b) název organizační složky státu: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (přejímající)
sídlo: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
identifikační číslo: 00023833
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stanovení účelu, pro který byla organizační složka zřízena a tomu odpovídajícího předmětu činnosti organizační
složky
1. Ústav byl založen k plnění úkolů v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému (dále také
jen „NZIS“), podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).
2. Ústav při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly správce a zpracovatele v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ústav je správcem NZIS. Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace plnění úkolů
NZIS, včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním NZIS, určeného ke sběru, zpracování a vyhodnocování zdravotnických informací, k vedení národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu
určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany osobních dat občanů, k využití informací v rámci
zdravotnického výzkumu a ve vývoji a údržbě systému úhrad lůžkové péče (dále jen „DRG“) a dále při hodnocení
struktury a kvality léčebné péče.
4. Ústav je součástí státní statistické služby a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Ústav zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnické statistiky a je za Českou republiku předkladatelem
oficiálních informací z NZIS.
6. Ústav zajišťuje výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu tohoto zařízení.
7. Ústav plní tyto další základní úkoly:
–– vytváří koncepci rozvoje a vývoje NZIS,
–– na základě pověření MZ ČR a v souladu se zákonem o zdravotních službách spravuje stanovené zdravotní
registry,
–– zajišťuje sběr, kontrolu, zpracování, analýzu a publikování dat informačních subsystémů NZIS, vede databáze
zdravotnických informací, buduje datové sklady, vyvíjí a implementuje podpůrné aplikace pro zajištění chodu
NZIS a DRG,
–– provádí výběrová dotazníková šetření u reprezentativních vzorků populace o zdravotním stavu obyvatel
a o zdravotnickém systému,
–– zajišťuje komplexní ochranu dat při sběru, zpracování, zálohování a archivaci v souladu s platnými právními
předpisy pomocí dostupných prostředků a technologií,
–– stanovuje a reviduje obsah NZIS – zajišťuje informace o zdravotním stavu obyvatelstva, činnostech, pracovnících a ekonomice zdravotnických zařízení, o výdajích za poskytované služby,
–– definuje rozsah a obsah dat přebíraných z informačních systémů provozovaných v rámci NZIS jinými subjekty,
které potřebuje k plnění svých úkolů,
–– vede a zajišťuje metainformační systém o provozovaných národních informačních systémech ve zdravotnictví,
–– vytváří definici pojmů užívaných v NZIS, klasifikace a číselníky pro jednotlivé části NZIS, vydává metodické
pokyny potřebné pro provozování informačních systémů v rámci NZIS a kontroluje jejich dodržování všemi subjekty, poskytuje kontinuální metodickou podporu uživatelům registrů – poskytovatelům podle platných
právních předpisů,
–– vyvíjí a udržuje datovou základnu a systém úhrad lůžkové péče v úzké spolupráci a na základě pověření MZ
ČR,
–– buduje datovou základnu pro kvantifikaci a analýzu indikátorů kvality zdravotní péče a pro analýzu ukazatelů
zdravotního stavu obyvatel,
–– pořádá odborné semináře a konference týkající se výsledků analýz z registrů NZIS a v souvislosti se zajištěním
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agendy vývoje a údržby DRG,
–– poskytuje z NZIS údaje a informace potřebné pro stanovení koncepce a realizace státní zdravotní politiky, pro
řízení, kontrolu, vyhodnocování, plánování a podporu poskytování zdravotních služeb,
–– poskytuje informace uživatelům komponent NZIS na všech úrovních v souladu s ustanoveními o ochraně individuálních i osobních dat v souladu s právními předpisy,
–– zveřejňuje informace o činnosti Ústavu a výsledky statistických zjišťování na svých webových stránkách.
–– Ústav přebírá výkon práv a závazků státu, které vykonávala organizační složka státu Koordinační středisko pro
resortní zdravotnické informační systémy ke dni svého zániku, na základě Opatření MZDR č.j. 4258/2017 ze
dne 31. ledna 2017 o zrušení organizační složky státu, a to v následujícím rozsahu:
–– Ústav plní úkoly uložené Ministerstvem zdravotnictví v oblasti elektronického zdravotnictví a informačních
a komunikačních technologií, zejména zajišťování technické správy a provozu informačních systémů, poskytování a věcné správě sdílených služeb Ministerstva zdravotnictví oblasti infrastruktury, aplikací, databázových
a transakčních systémů a zajištění propojení na systémy e-governmentu a systémy v gesci ostatních ministerstvech a ústředních orgánů státní správy.
–– Ústav je výlučným technickým správcem a provozovatelem systémů elektronického zdravotnictví, NZIS, zdravotnických a hygienických registrů a dalších agentových a informačních systémů v rezortu Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Systémy“), pokud právní předpis nestanoví jinak.
–– V rámci své činnosti je Ústav oprávněn dle svého uvážení vytvářet společná pracoviště s akademickými institucemi a věcným správcem každého Systému (dále partnerské instituce) a za tímto účelem se souhlasem
partnerské instituce zaměstnat některé Zaměstnance partnerské instituce, které partnerská instituce pro tento
účel nominuje. Zaměstnanců partnerské instituce zařazeným do společného pracoviště poskytne Ústav potřebná
oprávnění pro výkon jejich činnosti a to zejména v případě výkon role věcného správce. Při zřízení společného
pracoviště si Ústav i partnerská instituce plně zachovávají své kompetence vymezené touto Zřizovací listinou
a příslušnými právními předpisy.
–– Ústav je věcným správcem datového rozhraní agentových a kompetenčních informačních Systémů v resortu
Ministerstva zdravotnictví vůči veřejnosti a ostatním systémům veřejné správy a sdíleného prostředí pro výměnu dat mezi spravovanými resortními systémy.
–– Ústav provozuje Kompetenční centrum ICT, v rámci kterého poskytuje infastrukturu a aplikační služby pro
Ministerstvo zdravotnictví a ostatní organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví.
–– Ústav je vzdělávacím a testovacím střediskem ECDL programů dostupných v ČR.
–– Ústav zajišťuje provoz resortní certifikační autority MZCA a rozvoj a provoz Služeb vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce.
–– Ústav pro všechny provozované Systémy, které jsou významnými informačními systémy nebo prvky kritické
informační infrastruktury, centrálně zajišťuje provozní bezpečnostní dokumentaci, standardy a provozní a technická opatření podle Strategie kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva zdravotnictví.
–– Ústav pro všechny Systémy, používané pro zpracování osobních údajů, zajišťuje vedení dokumentace zpracování osobních údajů, pokud musí být vedena, zajišťuje roli pověřence ochrany osobních údajů, pokud musí být
jmenován, a oznamování narušení ochrany osobních údajů, pokud musí být prováděno.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
změnu u organizační složky státu ke dni 23. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název organizační složky státu: Česká plemenářská inspekce
sídlo: Štěpánská 63, 110 00 Praha 1
nové sídlo: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 00639613
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel
Vykonává státní správu v oblasti šlechtění, plemenitby a evidence hospodářských zvířat podle zákona č. 154/2000
Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Předmět činnosti
Provádí činnosti uvedené v § 24, § 25, § 26 a § 27 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
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Funkčním označením vedoucího organizační složky státu je ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem
zemědělství.
Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti. Ředitel je zodpovědný zřizovateli za plnění úkolů organizační složky státu.
Ředitel stanovuje organizační uspořádání organizační složky státu, veškeré změny v rámci organizačního uspořádání oznamuje zřizovateli bezprostředně po jejich uskutečnění.
Zřizovatel si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony činěné organizační složkou státu podle § 12 odst. 6, § 22
odst. 7, § 27 odst. 5 a § 36 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, v platném znění; rozsah omezení a náležitosti podání stanoví Opatřením a zveřejňuje v souladu s § 45
téhož zákona.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Organizační složka státu hospodaří s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní evidenci, a příslušnost hospodařit s majetkem je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Majetek
státu využívá k plnění svých funkcí, v souvislosti s plněním těchto funkcí, případně k zajišťování veřejně prospěšných činností.
Majetek byl určen na základě § 3 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb. a účetní uzávěrky organizační složky státu ke dni 31. 12. 2000 v celkové hodnotě 3 632 322 Kč. Podrobný soupis majetku organizační složky státu
tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Finanční kontrola
Organizační složka státu je pro účely finanční kontroly orgánem veřejné správy, je tedy povinna zavést, udržovat
a rozvíjet účinný vnitřní kontrolní systém v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 320 /2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Za vedení, dodržování a rozvíjení vnitřního kontrolního systému je odpovědný statutární orgán organizační složky
státu.
Při nakládání s finančními prostředky je organizace povinna řídit se platnými předpisy, zejména zákonem č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u organizační složky státu ke dni 8. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název organizační složky státu: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
sídlo: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
identifikační číslo: 00020681
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Původní znění článku Předmět činnosti se doplňuje o následující body:
26. Udržování, aktualizace a doplňování sítě demonstračních objektů v lesním hospodářství a správa informační vrstvy a webového portálu s informacemi o této síti.
27. Zabezpečování a provádění činnosti spojených s realizací Lesní pedagogiky.
28. Provádění odborných činností souvisejících s naplňováním nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu
licencí FLEGT pro dovoz dřeva do ES.
29. Zabezpečování správy, vývoje a distribuce kontrolního software určeného pro kontrolu souladu dat lesních hospodářských plánů a osnov s Informačním standardem lesního hospodářství a seznamem povinných položek informačního standardu lesního hospodářství uveřejňovaným Ministerstvem zemědělství. Provádění kontrol souladu
předávaného výměnného formátu dat plánů a osnov s Informačním standardem lesního hospodářství a seznamem
povinných položek informačního standardu lesního hospodářství ve vazbě na poskytování příspěvků podle hlavy
VII. části II. nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Původní znění článku Ostatní ustanovení se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Funkční označení vedoucího organizační složky státu je ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem zemědělství.
Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti. Ředitel je zodpovědný zřizova-
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teli za plnění úkolů organizační složky státu.
Ředitel stanovuje organizační uspořádání organizační složky státu, veškeré změny v rámci organizačního uspořádání oznamuje zřizovateli bezprostředně po jejich uskutečnění.
Zřizovatel si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony činěné organizační složkou státu podle § 12 odst. 6, § 22
odst. 7, § 27 odst. 5 a § 36 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, v platném znění; rozsah omezení a náležitosti podání stanoví Opatřením a zveřejňuje v souladu s § 45
téhož zákona.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Organizační složka státu hospodaří s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní evidenci, a příslušnost hospodařit s majetkem je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Majetek
státu využívá k plnění svých funkcí, v souvislosti s plněním těchto funkcí, případně k zajišťování veřejně prospěšných činností.
Majetek byl určen na základě § 3 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb. a účetní uzávěrky organizační složky státu ke dni 31. 12. 2000 v celkové hodnotě 402 682 520 Kč. Podrobný soupis majetku organizační složky státu
tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Finanční kontrola
Organizační složka státu je pro účely finanční kontroly orgánem veřejné správy, je tedy povinna zavést, udržovat
a rozvíjet účinný vnitřní kontrolní systém v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 320 /2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Za vedení, dodržování a rozvíjení vnitřního kontrolního systému je odpovědný statutární orgán organizační složky
státu.
Při nakládání s finančními prostředky je organizace povinna řídit se platnými předpisy, zejména zákonem č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Organizační složka státu odpovídá za svou činnost a hospodaření zřizovateli. Zřizovatel je oprávněn kontrolovat
hospodaření organizace a prověřovat účinnost vnitřního kontrolního systému.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Správa jeskyní České republiky
sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
identifikační číslo: 75073331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
I. Odstavce 5. a 6. nově zní:
5. Hlavní činností Správy jeskyní České republiky je:
5.1 ochrana, zajišťování provozu a péče o zpřístupněné jeskyně uvedené v seznamu jeskyní v příloze tohoto opatření, která zahrnuje zpřístupnění těchto jeskyní veřejnosti, zajišťování a realizaci veškerých nezbytných opatření
vyplývajících ze schválených plánů péče a platné právní legislativy ve zpřístupněných jeskyních, v přilehlých
areálech a to základě požadavků orgánů ochrany přírody, průzkum, výzkum, monitoring a provozně bezpečnostní
dokumentaci, zajišťování bezpečnosti objektů, bezpečnosti práce a návštěvníků, průvodcovské služby prováděné
výhradně vlastními zaměstnanci, provoz návštěvnických středisek jeskyní, provozování vodní dopravy1 na podzemní řece Punkvě a technickou a administrativní podporu včetně publikace a propagace těchto činností a další
jiné podpůrné činnosti;
5.2 správa ostatních jeskyní a s nimi souvisejících objektů, podzemních prostor a geologických objektů, významných
z hlediska vědy, ochrany přírody nebo osvěty, na základě předchozího souhlasu zřizovatele; zajišťování a provádění péče o ně2;
5.3 provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace ostatních jeskyní, podzemních prostor a lokalit; za-
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jišťování a realizace opatření podle schválených plánů péče podle potřeb orgánů ochrany přírody;
5.4 spolupráce s orgány a organizacemi ochrany přírody, koordinace odborné činnosti a výměny zkušeností při ochraně, průzkumu, výzkumu, monitoringu a péči o jeskyně a při zajištění provozu zpřístupněných jeskyní; účast a působení v profesních sdruženích, včetně mezinárodních;
5.5 provozování informačních, prezentačních a výchovných středisek a zařízení mimo provozy zpřístupněných jeskyní, organizování odborných konferencí, sympozií, seminářů, exkurzí, průvodcovských služeb a dalších kulturních
a vzdělávacích programů souvisejících s jeskyněmi a ochranou přírody a další s tím související činnosti.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
6. Jinou činností související s provozem zpřístupněných jeskyní je:
6.1 vydávání a nákup publikací, tiskovin, audio a videonahrávek a jiných medií souvisejících s hlavní činností za
účelem jejich prodeje; výroba, nákup a prodej upomínkových a podobných předmětů za účelem jejich prodeje;
příprava a prodej občerstvení;
6.2 pronájem dočasně nevyužívaných nemovitostí;
6.3 poskytování zařízení a vybavení zpřístupněných jeskyní pro konání kulturních a vzdělávacích akcí;
6.4 provozování parkovišť, zajišťování pořádkové a informační služby;
6.5 poskytování placených reklamních služeb cizím subjektům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Správa Krkonošského národního parku
sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
identifikační číslo: 00088455
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Odstavec 5. bod B. nově zní:
„B. Předmětem hospodářské činnosti Správy KRNAP je:
5.6 obchodní a zahraničně obchodní činnost,
5.7 provozování restauračních zařízení.
K činnostem, k jejichž vykonávání je třeba oprávnění podle živnostenského zákona, Správa KRNAP musí mít ještě
oprávnění vydané živnostenským úřadem.“
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Jánské Lázně,
				
Horní promenáda 268
sídlo: Horní promenáda 268, 542 25 Janské Lázně
identifikační číslo: 70840261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• základní škola speciální,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230
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sídlo: Krkonošská 230, 543 01 Vrchlabí
identifikační číslo: 70842116
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice
sídlo: Havlíčkova 54, 508 01 Hořice
identifikační číslo: 00087998
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola,
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné
sídlo: Mládežnická 329, 543 71 Hostinné
identifikační číslo: 60154021
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola,
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
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• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna - výdejna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
sídlo: Husovo nám. 1218, 549 01 Nové Město nad Metují
identifikační číslo: 48623725
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola,
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna,
• školní jídelna - výdejna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
sídlo: Horská 160, 541 02 Trutnov
identifikační číslo: 70841179
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina,
• školní jídelna - výdejna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
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Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
sídlo: Kolowratská 485, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
identifikační číslo: 70152497
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461
nový název: Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod
sídlo: Jiráskova 461, 547 01 Náchod
identifikační číslo: 70836418
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina,
• školní jídelna – výdejna,
• speciálně pedagogické centrum.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,
				
příspěvková organizace
sídlo: Volgogradská 2631/6, 700 30, Ostrava - Zábřeh
nové sídlo: Volgogradská 2631/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava
identifikační číslo: 00602060
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské
				
Hory, příspěvková organizace
sídlo: Karasova 1140/16, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory
nové sídlo: Karasova 1140/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
identifikační číslo: 00602086
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Žákovská 288/20, 709 00, Ostrava - Hulváky
nové sídlo: Žákovská 288/20, Hulváky, 709 00 Ostrava
identifikační číslo: 00602027
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba,
				
příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1123/70, 708 00, Ostrava – Poruba
nové sídlo: 17. listopadu 1123/70, Poruba, 708 00 Ostrava
identifikační číslo: 13644319
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice,
				
příspěvková organizace
sídlo: Moravská 964/2, 703 00, Ostrava – Vítkovice
nové sídlo: Moravská 964/2, Vítkovice, 709 00 Ostrava
identifikační číslo: 14451093
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,
				
příspěvková organizace
sídlo: Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov - Město
nové sídlo: Makarenkova 513/1, Město, 736 01 Havířov
identifikační číslo: 62331574
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín - Žilina
nové sídlo: U Jezu 7, Žilina, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 00848077
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
sídlo: Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava - Předměstí
nové sídlo: Zámecký okruh 848/29, Předměstí, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813075
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek,
				
příspěvková organizace
nový název: Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek - Místek
nové sídlo: Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek Místek
identifikační číslo: 13644301
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
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:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A2 mění takto:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastr nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace
sídlo: Moravská 814/2, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 75004097
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace
sídlo: Švabinského 3, 772 00 Olomouc - Chvalkovice
identifikační číslo: 75004372
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 49 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmot-
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ný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
sídlo: Pavlovice u Přerova, č. p. 95, 751 12
identifikační číslo: 61985864
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 70, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 71197699
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
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Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
identifikační číslo: 75004381
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A1 a B mění takto:
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nově vkládá.
B) Nemovitý majetek – pozemky se nahrazuje novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace
sídlo: Olšany č. p. 105, 789 62
identifikační číslo: 75004054
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace
sídlo: Jesenec č. p. 1, 798 53
identifikační číslo: 71197702
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
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za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se mění takto:
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
B) Nemovitý majetek – pozemky se nahrazuje novým označením B1).
B2) Nemovitosti předané do hospodaření příspěvkové organizace s účinností ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k nim se nově vkládá.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby Libina, příspěvková organizace
sídlo: Libina č. p. 540, 788 05
identifikační číslo: 75003988
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace
sídlo: Radkova Lhota č. p. 16, 751 14 Dřevohostice
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identifikační číslo: 61985881
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Tovačov, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní č. p. 94, 751 01 Tovačov
identifikační číslo: 61985872
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
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Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A2 mění takto:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace
sídlo: Na Pilníku 222, 789 91 Štíty
identifikační číslo: 75004003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A2 mění takto:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace
sídlo: Kokory č. p. 54, 751 05
identifikační číslo: 61985929
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 48 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
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pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Na Zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
sídlo: Rokytnice č. p. 1, 751 04
identifikační číslo: 61985911
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 48 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 105, 784 01 Červenka
identifikační číslo: 75004402
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace
sídlo: Školní 104, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 75004101
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
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8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 75004011
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 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 působící v sociální oblasti.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 86, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 47921293
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 44, 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 působící v sociální oblasti a oblasti školství.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace
sídlo: Hrubá Voda č. p. 11, 783 61 pošta Hlubočky
identifikační číslo: 75004399
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
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10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u Třebůvky, Loštice, příspěvková organizace
sídlo: Hradská 113, 789 83 Loštice
identifikační číslo: 75004020
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 70890595
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 43, 46, 47, 48 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
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plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Zikova 14, 770 10 Olomouc
identifikační číslo: 75004259
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 45 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 působící v sociální oblasti.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace
sídlo: Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 75004143
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace
sídlo: Skalička č. p. 1, 753 52
identifikační číslo: 61985902
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
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100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Na Vozovce 27, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 75004437
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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 činnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.,
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 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány
obcí, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Mladeč, Nové Zámky č. p. 2, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 70890871
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 48, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění odst. 7. článku V. zřizovací listiny nově zní:
7. Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 100 000,– Kč včetně DPH.
Stávající znění odst. 8. článku V. zřizovací listiny nově zní:
8. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 100 000,– za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 100 000,– Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
100 000,– Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný majetek nad 100 000,– Kč mimo plán oprav a investic
může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Stávající znění odst. 10. článku V. zřizovací listiny nově zní:
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,– Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou
příjmem příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se mění takto:
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Hranice
sídlo: Studentská 1384, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 00842893
Stávající Příloha č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí.
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
sídlo: Školní 164, 783 91 Uničov
identifikační číslo: 00601730
Stávající Příloha č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
sídlo: Horní náměstí 7/7, 750 11 Přerov
nové sídlo: Horní náměstí 7/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
identifikační číslo: 00097969
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
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:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části 2 mění takto:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Mladeč, Nové Zámky č. p. 2, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 70890871
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. zřizovací listiny se mění takto:
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, 48, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části 2 mění takto:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: 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:
mění se takto:
Do přílohy č. 1 a 2 – seznam budov a seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci
k hospodaření, se doplňují následující položky:
–– pozemek, označený jako st. p. č. 350, jehož součástí je budova č. p. 381 – průmyslový objekt, obec Svitavy,
katastrální území Čtyřicet Lánů, část obce Lány,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 2499, obec Svitavy, katastrální území Čtyřicet Lánů,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 2531, obec Svitavy, katastrální území Čtyřicet Lánů,
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–– pozemek, označený jako p. p. č. 424/76, obec Svitavy, katastrální území Čtyřicet Lánů,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 53/3, obec Svitavy, katastrální území Moravský Lačnov,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 53/15, obec Svitavy, katastrální území Moravský Lačnov,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 2555/1, obec Svitavy, kastrální území Moravský Lačnov.
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. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
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:
mění se takto:
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
–– pozemek označený jako p. p. č. 5286/15, obec a katastrální území Polička,
–– pozemek označený jako p. p. č. 5286/16, obec a katastrální území Polička,
–– pozemek označený jako p. p. č. 5232/22, obec a katastrální území Polička.
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. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č. p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
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:
mění se takto:
Do přílohy č. 1 a 2 – seznam budov a seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci
k hospodaření, se doplňují následující položky:
–– budova bez čp/če – jiná stavba, která je součástíé pozemku, označeného jako st. p. č. 232, obec a katastrální
území Žampach,
–– budova bez čp/če – jiná stavba, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 236, obec a katastrální
území Žampach,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 248/17, obec a katastrální území Žampach.
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. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská Studánky 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 00854310
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 vlastní-
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mu hospodářskému využití:
mění se takto:
Do přílohy č. 1 a 2 – seznam budov a seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci
k hospodaření, se vyjímají následující položky:
–– pozemek, označený jako st. p. č. 66, jeho součástí je budova bez pč/če – jiná stavba, obec a katastrální území
Trpík,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 580/2, obec a katastrální území Trpík.
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. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na hradě Rychmburk
sídlo: Předhradí 17, 539 74 Předhradí
identifikační číslo: 15053822
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:
mění se takto:
Do přílohy č. 1 a 2 – seznam budov a seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci
k hospodaření, se doplňují následující položky:
–– pozemek, označený jako st. p. č. 461/1, jehož součástí je budova čp. 389 – rodinný dům, obec a katastrální
území Skuteč,
–– pozemek, označený jako st. p. č. 461/2, jehož součástí je budova bez čp./če. – ubytovací zařízení, obec a katastrální území Skuteč,
–– pozemek, označený jako st. p. č. 462, jehož součástí je budova čp. 388 – bydlení, obec a katastrální území
Skuteč,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 329, obec a katastrální území Skuteč,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 2452/39, obec a katastrální území Skuteč,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 2720, obec a katastrální území Skuteč,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 2721, obec a katastrální území Skuteč,
–– pozemek, označený jako p. p. č. 2722, obec a katastrální území Skuteč.
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.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 05792291
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje při vytváření,
organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob ve Středočeském kraji a se souhlasem sousedních krajů v jejich územním obvodu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje,
s důrazem na dopravní, ekonomické a technické provázání s hlavním městem Prahou.
2. Předmět činnosti příspěvkové organizace:
2.1.Organizování hromadné dopravy osob včetně ekonomiky dopravy.
2.2.Vytváření integrovaného systému přepravy osob.
2.3.Organizování nabídkových řízení na zajištění veřejné hromadné dopravy osob.
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2.4.Uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících jménem Středočeského kraje postupem dle zákona č.
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to na základě dopravního plánu schváleného Radou Středočeského kraje a rozpočtových prostředků schválených
na tyto účely Zastupitelstvem Středočeského kraje.
2.5.Kontrola a plnění smluv s objednateli a dopravci.
2.6.Rozvoj systémů hromadné dopravy osob.
2.7.Zprostředkování kompenzací a tržeb z jízdného provozovatelům regionální hromadné dopravy osob a zajištění
efektivního využití těchto prostředků pro přepravní výkony dopravní obslužnosti.
2.8.Zpracování návrhů regionálních tarifních, odbavovacích, informačních a technických systémů hromadné dopravy
osob a zprostředkování jejich realizace po předchozím projednání s příslušnými orgány.
2.9.Zajištění a distribuce informačních a propagačních materiálů k provozu veřejné dopravy.
2.10.Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti dopravních systémů.
2.11.Činnosti související s přípravou a realizací projektů v rámci dotačních programů.
2.12.Organizační a ekonomické poradenství v oblasti dopravy.
2.13.Zajištění přepravní kontroly.
2.14.Další činnosti pro zřizovatele pro oblast veřejné dopravy, zajištění svěřených systémových činností.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého podle ustanovení § 59 odst. 1 písmeno i) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává Rada Středočeského
kraje.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko příspěvkové organizace.
3. Ředitel je odpovědný Radě Středočeského kraje za činnost a hospodaření příspěvkové organizace.
4. Ředitel je oprávněn jmenovat a odvolávat svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době
jeho nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce (příp. slova „v zastoupení
ředitele“) a razítko příspěvkové organizace.
5. Při své činnosti se ředitel i jeho zástupce řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy
a pokyny zřizovatele.
6. Ředitel je povinen dbát na to, aby příspěvková organizace plnila určené úkoly a dodržovala stanovené finanční
vztahy k rozpočtu zřizovatele.
7. Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace a řídí ji v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy a pokyny zřizovatele.
8. Ředitel má vůči zaměstnancům příspěvkové organizace všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze
zákoníku práce.
9. Ředitel je zejména oprávněn:
–– uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele,
–– jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance příspěvkové organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů,
–– vydat organizační řád a další interní předpisy příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož soupis je uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou v odst. 3 a v odst. 4 tohoto
článku.
3. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to:
a. bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b. darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c. děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
d. jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
1. V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 24-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011 pořizuje příspěvková organizace do svého vlastnictví tento majetek:
I. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek:
a. Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
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013 – Software
014 – Ocenitelná práva
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
b. Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
II. Účtová třída 1 – Zásoby
a. Účtová skupina 11 – Materiál
b. Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní výroby
c. Účtová skupina 13 – Zboží a ostatní zásoby
III. Majetek účtovaný přímo do spotřeby
Příspěvková organizace je povinna s majetkem zřizovatele předaným příspěvkové organizaci k hospodaření (dále
jen „svěřený majetek“) a s majetkem ve vlastnictví příspěvkové organizace (dále jen „vlastní majetek“) hospodařit
efektivně, ekonomicky a účelně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení po celou dobu svojí existence
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
1.1.Příspěvková organizace využívá a spravuje svěřený majetek a vlastní majetek včetně majetku získaného vlastní
činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti a pro povolenou doplňkovou činnost, která je uvedena v článku VI. této zřizovací listiny.
1.2 Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem a s vlastním majetkem zejména tyto povinnosti:
a. využívat majetek účelně a hospodárně,
b. majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
c. majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d. chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných
subjektů,
e. využívat všechny právní prostředky k ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv
vlastníka a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným
subjektům.
1.3.Při hospodaření se svěřeným majetkem a s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace zejména podle
příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, platných obecně
závazných právních předpisů v oblasti účetnictví, této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací
listině, interních předpisů a pokynů zřizovatele.
2. Nemovitý majetek
2.1.O veškerých dispozicích, týkajících se změny vlastnictví nemovitosti, jejich součástí a příslušenství (tj. zejména
nabytí, prodej, směna, darování či jiný úplatný nebo bezúplatný převod na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
zcizení příp. dalšÍ změna) rozhodne zřizovatel, který je rovněž provede.
2.2.O změně účelu využití nemovitosti, jejich součástí a příslušenství rozhodne zřizovatel.
2.3.Další dispozice s nemovitým majetkem (tj. zejména uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, o právu odpovídajícímu věcnému břemenu, vložení do majetku právnických nebo fyzických osob) se řídí zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a pokyny zřizovatele.
3. Movitý majetek
3.1.Dispozice se svěřeným movitým majetkem a vlastním movitým majetkem se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Jiná majetková práva
4.1. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
4.2.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.
4.3.Příspěvková organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen
s předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
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4.4.Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
4.5.Příspěvková organizace je oprávněna přijímat cenné papíry jako protihodnotu (zástavu) za své pohledávky vůči
jiným subjektům jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
4.6.Příspěvková organizace je oprávněna ručit za závazky fyzických a právnických osob jen s předchozím souhlasem
zřizovatele.
4.7.Příspěvková organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
4.8.Příspěvková organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
4.9.Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
5. Rozsah a hodnotu svěřeného majetku a vlastního majetku bude příspěvková organizace každoročně aktualizovat
formou inventarizace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy a pokyny
zřizovatele.
6. Příspěvková organizace je touto zřizovací listinou zmocněna jménem zřizovatele:
a. uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,
b. uzavírat smlouvy o spolupráci na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících,
c. být žadatelem o podporu z dotačních titulů, následně přijímat a čerpat tyto poskytnuté peněžní prostředky dle stanovených podmínek poskytovatelem dotace a dle pokynů zřizovatele.
Je-li to k jednání nebo k úkonu jménem zřizovatele potřebné, vystaví zřizovatel v souladu s tímto bodem příspěvkové organizaci písemnou plnou moc.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky
získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a směrnicemi zřizovatele.
2. Příspěvková organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
kterou předloží zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem. Příspěvková organizace jako samostatná
účetní jednotka je povinna dodržovat zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a veškeré platné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy zřizovatele, které se vztahují k její činnosti.
Zajištění finanční kontroly v příspěvkové organizaci
Ředitel příspěvkové organizace je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicemi a pokyny zřizovatele zajistit provádění finanční kontroly v rámci příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace může provozovat v souladu s rozhodnutím zřizovatele následující doplňkové činnosti,
které souvisejí s hlavním účelem a předmětem její činnosti:
a. inženýrská a poradenská činnost,
b. prodej informačních a doplňkových materiálů.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace a je vedena odděleně.
3. Zisk z doplňkové činnosti příspěvkové organizace bude především použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové
organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
sídlo: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9 - Střížkov
identifikační číslo: 00638706
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Čl. VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
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je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Čl. X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. ubytovací služby,
3. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
4. pronájem a půjčování věcí movitých,
5. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
6. hostinská činnost,
7. pronájem služebního bytu v budově Lovosická 42, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
8. pronájem služebního bytu v budově Dittrichova 15, Praha 2, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická
42, část se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Christiana Dopplera
nové sídlo: Zborovská 621/45, 150 00 Praha 5 – Malá Strana
identifikační číslo: 61385701
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Čl. VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Čl. X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Zborovská 621/45, Praha 5, na dobu určitou jednoho roku,
3. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera se ruší a nově zní
takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
nové sídlo: V Pevnosti 13/4, 128 00 Praha 2
identifikační číslo: 70873160
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Čl. VI se ruší a nově zní takto:
Předmětem činnosti organizace je sociální, výchovně vzdělávací, léčebně rehabilitační a odborná poradenská péče,
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která je poskytována dětem, mládeži a dospělým s tělesným postižením. Organizace poskytuje předškolní vzdělání, základní vzdělání a střední vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace
je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Další součástí organizace je internát
a školní klub. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. Léčebně rehabilitační a odborná poradenská péče se realizuje ve Středisku zdravotní a léčebně rehabilitační péče. Dále organizace poskytuje sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to, v týdenním stacionáři
a v denním stacionáři. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
uvedené v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této listiny.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Čl. VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
Znění odst. 2 Čl. IX se ruší a nově zní takto:
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Příloha č. 3, se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola. Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
				
Poděbradská 1/ 179
sídlo: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
identifikační číslo: 14891212
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Čl. VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/ 179 se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/ 179.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základni škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3
nový název: Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1
nové sídlo: Za Invalidovnou 628/1, 186 00 Praha 8 - Karlín
identifikační číslo: 70102431
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Čl. VI se ruší a nově zní takto:
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Organizace poskytuje předškolní vzdělání a základní vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace jsou přípravné třídy základní školy, školní družina a školní jídelna – výdejna.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Čl. VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
Znění odst. 2 Čl. IX se ruší a nově zní takto:
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Čl. X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. prodej výrobků vzniklých z činnosti žáků.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou
1.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku.
Znění názvu Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Zahradní Město
sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
identifikační číslo: 70878030
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Článek IX, odst. 2 zřizovací listiny nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Zahradní město.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
sídlo: Královská obora 233, 170 00 Praha - Bubeneč
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identifikační číslo: 00064441
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek IV odst. 1 se nahrazuje tímto novým textem:
1. Účelem organizace, jako kulturně osvětové organizace přírodovědného charakteru, je seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami a provádění odborné a výzkumné činnosti
v oborech svého působení, a to na pracovištích:
Štefánikova hvězdárna, Planetárium Praha a Hvězdárna Ďáblice.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se nahrazuje novou přílohou č. 1.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
sídlo: Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
identifikační číslo: 49625055
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Čl. odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V Čl. X. se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor a venkovních ploch,
2. pronájem služebního bytu v budově Přemyšlenská 1102, Praha 8 a v budově Dolákova 37, Praha 8, na dobu určitou
jednoho roku,
3. reklamní činnost a marketing,
4. výroba, nahrávání a distribuce zvukových a obrazových záznamů,
5. zajišťování hostinské činnosti.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se dosavadní text
nahrazuje textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9
sídlo: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 - Prosek
identifikační číslo: 67365779
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Čl. IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V Čl. X se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
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Doplňková činnost organizace
1. Pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Měšická 720, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
3. koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
4. příležitostné ubytování pro skupiny dětí a mládeže,
5. provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování na základě akreditace MŠMT,
6. pronájem a půjčování věcí movitých.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet
sídlo: Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4 - Modřany
identifikační číslo: 45241295
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Čl. odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet se dosavadní text
nahrazuje textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM
sídlo: Pod Strašnickou vinicí 23, 100 00 Praha 10
identifikační číslo: 45241945
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Čl. odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM se dosavadní
text nahrazuje textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Palata – Domov pro zrakově postižené
sídlo: Na Hřebenkách 737/5, Smíchov, 150 00 Praha
identifikační číslo: 70872783
Příloha č. 1 zřizovací listiny nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Palata – Domov pro zrakově postižené
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Paprsek
sídlo: Šestajovická 580/19, 198 00 Praha
identifikační číslo: 70875413
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Čl. IX odstavec 2 zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Zahradní město.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku.
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město
identifikační číslo: 63834197
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku II. se ruší a nově zní takto:
Článek II. Vymezení hlavního účelu organizace
Vést veškerá právní jednání související s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy
v rozsahu, v jakém dosud zajišťovala správu tohoto majetku organizace na základě uzavřené smlouvy s hlavním
městem Prahou, pokud byla tato jednání zahájená nejpozději do 31. května 2017, a to až do doby než bude možné
práva a závazky z těchto právních jednání právně relevantním způsobem převést na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ: 110 00, IČ: 03447286 (dále jen „TSK
a.s.“) nebo na hl. m. Prahu.
Znění Článku III. se ruší a nově zní takto:
Článek III. Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace a podmínkami jeho výkonu v souladu s vymezením hlavního účelu podle Článku II. této zřizovací listiny jsou:
1. Plnění funkce zadavatele veřejných zakázek zahájených v souvislosti s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou
a opravami pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku
na území hlavního města Prahy nejpozději do 31. března 2017, a ž do doby, dokud práva a závazky z právních
jednání, zejm. uzavřených smluv, nebudou právně relevantním způsobem převedeny na TSK a.s.
2. Vedení veškerých právních jednání o právech a závazcích vyplývajících ze smluv uzavřených mezi organizací
a třetími osobami do 31. března 2017, až do doby, dokud práva a závazky z právních jednání nebudou právně
relevantním způsobem převedeny na TSK a.s. nebo do zrušení organizace.
3. Vedení veškerých právních jednání s příslušnými státními orgány či organizacemi jakož i s mezinárodními organizacemi, která vyplývají z dosud neuzavřených právních vztahů mezi organizací při plnění jejich úkolů a těmito
subjekty, a to až do doby, než budou práva a závazky z takových jednání převedeny právně relevantním způsobem
na TSK a.s. nebo na hl. m. Prahu.
4. Vedení archivace veškeré předepsané týkající se svěřeného majetku hlavního města, a to až do doby předání této
předání této dokumentace právně relevantním způsobem podle povahy věci TSK a.s. nebo hlavnímu města Praha.
5. Zajišťování spolupráce v oblasti správy pozemních komunikací, dopravního inženýrství a dopravní telematiky
s odbornými institucemi včetně vysokých škola na národní i mezinárodní úrovni.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku V. se ruší a nově zní takto:
Článek V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
Organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to nemovitý majetek a jeho součásti
sestávající se z pozemku parc. č. 149/2 o výměře 760 m2 druhém zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez č.
p. tvořící součást pozemku parc. č. 149/2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1923 pro Katastrální území Libeň,
na adrese Podlipného č.p. 9 – 11. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění úkolů rovněž
movitý majetek pořízený či získaný organizací do vlastnictví zřizovatele po 1. 4. 2017 a veškerý movitý majetek
získaný po 1. 4. 2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený
majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Článku VI. se v první větě vypouští následující text: odst. 1 a 2.
V Článku VI. se na závěr textu doplňuje nový odstavec následujícího znění:
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze pro svého zřizovatele pouze po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž
se takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního jednání, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušné
právní jednání činěno.
V Článku VII. se ruší text odstavců 1 až 13 a označení odstavce 14.
Znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy se ruší
a nově zní takto:
Příloha č. 1 zřizovací listiny
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie Vinohradská
sídlo: Vinohradská 1971/38, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
identifikační číslo: 61386774
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
Znění článku IX, odst. 2 se ruší a nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Znění přílohy. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Vinohradská se ruší a nově zní
takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy,
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nové sídlo: U Boroviček 648/1, 163 00 Praha 17
identifikační číslo: 68379919
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI. se ruší a nově zní takto:
Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Její součástí je školní
jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Znění článku IX se ruší a nově zní takto:
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených
v této zřizovací listině,
nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací
listiny,
uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základně bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000
Sb., o zápočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,
svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům
jiných subjektů,
využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům,
dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou, schválená Radou HMP.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech
(webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

pronájem svěřených nebytových prostor a venkovních ploch,
pronájem služebního bytu v budově U Boroviček 650/5 Praha 6 - Řepy na dobu určitou jednoho roku,
poskytování ubytovacích služeb,
pronájem a půjčování věcí movitých,
hostinská činnost,
pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně
pedagogického poradenství.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1, se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení,
Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování
nové sídlo: Na Zlíchově 254/19, Hlubočepy, 152 00 Praha
identifikační číslo: 67774172
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI. se ruší a nově zní takto:
Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součásti školy jsou
školní družina a školní jídelna – výdejna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování, a dále pedagogicko-psychologická poradna, která poskytuje dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám
a školským zařízením služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě
na budoucí povolání; zajišťuje prevenci rizikového chování, poskytuje diagnostickou, metodickou, informační
a konzultační činnost.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
Znění článku IX, odst. 2 se ruší a nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. hostinská činnost,
3. pronájem svislých ploch pro účely propagace,
4. pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně
pedagogického poradenství.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
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sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola informačních služeb (zanikající)
sídlo: Pacovská 350, 140 00 Praha 4
identifikační číslo: 61384569
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky (přejímající)
nový název: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií
a informatiky
sídlo: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: 14891409
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V Čl. IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
elektrotechniky, multimédií a informatiky.
V ostatním se znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
Znění názvu přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
elektrotechniky, multimédií a informatiky.
V ostatním se znění přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 2. 2017
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:
Změny v předmětu činnosti:
V Článku 3 odst. 2 zřizovací listiny se za bod 2. 21. vkládá text ve znění:
2.22.Podílí se na činnosti destinačního managementu v rámci turistické oblasti Brno a okolí.
2.23.Provozuje filmovou kancelář, která v rámci Brna a jeho okolí shromažďuje a zprostředkovává filmařům či zájemcům o natáčení relevantní kontakty, vytváří a spravuje databázi vhodných filmových lokací a souvisejících
kontaktů, mapuje koprodukční možnosti, zapojuje se do tvorby městské, resp. regionální strategie podpory audiovizuálního průmyslu, sleduje možnosti financování filmové produkce, spolupracuje na propagaci úspěšných lokálních filmových projektů, spolupracuje s českými i zahraničními institucemi působícími v oblasti audiovizuálního
průmyslu, spolupracuje a zapojuje se v rámci filmových a jiných relevantních událostí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změny v identifikaci nemovitostí:
V Článku 6 odst. 1 zřizovací listiny se text 1. 1. nahrazuje textem ve znění:
Nemovitý majetek:
–– kino Art s administrativní budovou: pozemek p. č. 1271, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Veveří, obec Brno,
jehož součástí je budova č. p. 783 s využitím objekt občanské vybavenosti, Botanická 16;
–– podzemní prostory a místnosti pod povrchem pozemku p. č. 397, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Brno, obec Brno, dle grafického vyznačení na Situačním nákresu podzemních prostor v lokalitě Zelný trh,
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který je nedílnou součástí této zřizovací listiny a tvoří její přílohu č. 1;
–– podzemní prostory a místnosti (včetně externího přístupového schodiště do těchto prostor) pod budovou č. p.
331 s využitím jiná stavba, Zelný trh 13, která je součástí pozemku p. č. 395, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Město Brno, vyznačené na Situačním nákresu podzemních prostor pod budovou č. p. 331, Zelný trh 13, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny a tvoří její přílohu č. 2;
–– podzemní prostory a místnosti včetně externího přístupového schodiště a kamenné stěny vystupující nad úroveň
náměstí od výše 3 metrů, nacházející se na částech pozemků p. č. 44 a 549/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. město Brno, obec Brno; celek je lokalizován na Situačním nákresu podzemních prostor pod pozemky
p. č. 44 a 549/1 na Jakubském náměstí, který je nedílnou součástí této zřizovací listiny a tvoří její přílohu č. 3.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změny v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
V Článku 7 odst. 8. zřiz. 1. se text bodu 8. 1. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat svým jménem na dobu do 29 dnů včetně krátkodobé smlouvy o užívání místností a prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření, ploch zdí objektů předaných
příspěvkové organizaci k hospodaření.
V Článku 7 odst. 8 zřiz. 1. Se text bodu 8. 2. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvy o nájmu, příp. pachtu,
a) místností a prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření, ploch zdí objektů předaných
příspěvkové organizaci k hospodaření na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahující dobu 12 měsíců;
b) části místností a prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření a částí pozemků předaných
příspěvkové organizaci k hospodaření pro umístění prodejních automatů na dobu určitou i neurčitou;
c) ploch zdí objektů předaných příspěvkové organizaci k hospodaření za účelem umístnění informačních cedulí informativního charakteru na dobu určitou i neurčitou;
d) místnosti a prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření, ve kterých jsou umístěna zařízení
sloužící k zásobování předaných objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice atd.), a to za účelem provozování
těchto zařízení na dobu určitou i neurčitou.
Příspěvková organizace je v těchto případech povinna zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) na svých webových
stránkách minimálně 15 dnů před uzavřením příslušně smlouvy. Na straně pronajímatele musí být uvedeno statuární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavřené smlouvy byla zřizovací listinou svěřena příspěvkové
organizaci.
V Článku 7 odst. 8 zřiz. 1. se text bodu 8. 3. nahrazuje textem ve znění:
Smlouvy o nájmu, příp. pachtu, místností a prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření,
předaných pozemků a ploch zdí předaných objektů přesahující dobu 12 měsíců a na dobu neurčitou (vyjma smluv
uvedených v bodu 8. 2. písm. b), c) a d)) je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel.
V Článku 7 odst. 8. zřiz. 1. se za bod 8. 4. vkládá bod 8. 5. s textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna svým jménem uzavírat smlouvy na:
a) pronájem movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímatelných, příp. propachtovaných, místností a prostor;
b) pronájem movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem;
c) pronájem technického zařízení sloužícího k pořádání představení, koncertů a jiných kulturních akcí, pokud tento
majetek příspěvková organizace dočasně nevyužívá.
V Článku 8 se text odst. 2. zřiz. 1. nahrazuje textem ve znění:
Příjmy ze smluv dle článku 7 odst. 8. bodů 8. 1. , 8. 2. a 8. 5. jsou příjmy příspěvkové organizace. Příjmy ze smluv
dle Článku 7. odst. 8 bodu 8. 3. a z ostatních dispozic se svěřeným majetkem jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu poskytovaném příspěvkové organizaci dle č. 250/2000 Sb.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Úrazová nemocnice v Brně
sídlo: Ponávka 6, 658 78 Brno
identifikační číslo: 00209813
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek):
- vynětí níže uvedeného nemovitého majetku ze správy organizace:
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•
•
•
•

budova bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku parcelní č. 628/2 a na pozemku parcelní č. 630/4 a
budova bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku parcelní č. 628/3 a na pozemku parcelní č. 630/5 a
budova bez č.p./č.e., jiná stavba, stojící na pozemku parcelní č. 628/4 a
budova bez č.p./č.e., jiná stavba, stojící na pozemku parcelní č. 628/5 se všemi součástmi a příslušenstvími,
vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno - město u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město.
- rozšíření správy organizace o níže uvedený nemovitý majetek:
• pozemek parcelní č. 691/2 o výměře 50 m², ostatní plocha, ostatní komunikace a
• pozemek parcelní č. 691/3 o výměře 88 m², ostatní plocha, zeleň a
• pozemek parcelní č. 691/7 o výměře 72 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
• se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno
- město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 ČÁSLAV
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Čáslav
b) název příspěvkové organizace: Dusíkovo divadlo Čáslav
sídlo: Masarykova 194, 286 01 Čáslav
identifikační číslo: 00066273
MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Frenštát pod Radhoštěm
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
				
okres Nový Jičín
sídlo: Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identifikační číslo: 47657651
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
doplňuje se:
Zřizovatel dále předává k hospodaření majetek pořízený z realizovaného projektu ROP s názvem „Učíme se pro
budoucnost“ vymezený v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 ke zřizovací listině.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
doplňuje se:
c) pronájem nemovitostí, jejich částí a nebytových prostor.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Frenštát pod Radhoštěm
b) název příspěvkové organizace: ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace
sídlo: Martinská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identifikační číslo: 75094983
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
nově se doplňuje:
Článek IX.
Doplňková činnost organizace
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku III. zřizovací listiny ve znění dodatku č. 2.
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2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených v článku III. zřizovací listiny ve
znění dodatku č. 2 a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto doplňkové činnosti:
a) pronájem nemovitostí, jejich částí a nebytových prostor
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Frenštát pod Radhoštěm
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408,
				
okres Nový Jičín
sídlo: Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identifikační číslo: 60336251
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
doplňuje se:
Zřizovatel dále předává k hospodaření majetek pořízený z realizovaných projektů ROP s názvem „Učíme se pro
budoucnost“ a „Modernizace učeben v ZŠ Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm“ vymezený v Příloze č. 1 tohoto
dodatku č. 8 ke zřizovací listině.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
doplňuje se:
c) pronájem nemovitostí, jejich částí a nebytových prostor.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO HRONOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Hronov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520
sídlo: Havlíčkova 520, 549 31 Hronov
identifikační číslo: 70996873
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek III. Změny zřizovací listiny – Vymezení hlavního účelu a předmětu hlavní činnosti zní:
1. Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném
rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní
vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou
péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Zařízení školního stravování zabezpečuje stravování podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stravování uskutečňuje
školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a zajišťuje také stravování zaměstnanců školy.
Ostatní ustanovení změny zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO JESENÍK
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Jeseník
b) název příspěvkové organizace: Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 72018763
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MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: Česká 320, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 60798891
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mění se takto:
V Čl. III – Hlavní účel a předmět činnosti organizace, v bodu A – Hlavní činnost se vypouští bod č. 4.
Stávající bod č. 5 bude označen jako bod č. 4
V Čl. III - Hlavní účel a předmět činnosti organizace, v bodu B – Doplňková činnost se ve druhém odstavci doplňuje bod 6, který zní:
6. poskytuje domácí ošetřovatelskou péči
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Mění se takto:
V Čl. V – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření –
bodu č. 7 se původní příloha č. 5 nahrazuje novou přílohou č. 5 této zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín
sídlo: Alšova 1123/2, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 00848310
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V bodě 1., ve třetí odrážce, se doplňuje před dovětkem vše v k.ú. a obci Kopřivnice na konci věty text:
„, pozemek parc. č. 944/3 – část pozemku dle vymezení v čl. V. odst. 6“
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
sídlo: Mniší 66, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 70988641
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, se
vypouští text odstavce č. 1 a nahrazuje se tímto textem:
„ 1. - nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 66, jež je součástí
pozemku parc. č. st. 93
–– pozemek parc. č. st. 93 vyjma budovy č. p. 66, jež je jeho součástí
–– pozemky parc. č. 118/2, parc. č. 118/3, parc. č. 868, parc. č. 123/4,
parc. č. 123/5
vše v k.ú. Mniší a obci Kopřivnice.“
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres
				
Nový Jičín
sídlo:Obránců Míru 369/2a, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 64125874
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
se v odstavci 1. vypouští poslední odrážka a ve čtvrté odrážce se na konci věty vkládá text:
„, parc. č. 757/5“
Tímto dodatkem se zároveň zrušuje příloha č. 2 zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Krátká 1105/6, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 70988633
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
Text odstavce 1. se vypouští a nahrazuje se tímto textem:
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
1. - nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 727 na ul. Pionýrská, jež je
součástí pozemku parc. č. 148
- pozemek parc. č. 148 vyjma budovy č. p. 727, jež je jeho součástí
- pozemky parc. č. 149/2, parc. č. 149/1
vše v k. ú. a obci Kopřivnice
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 1120 na ul. Ig. Šustaly, jež je součástí pozemku parc. č. 914
- pozemek parc. č. 914 vyjma budovy č. p. 1120, jež je jeho součástí
- pozemek parc. č. 915/1
vše v k. ú. a obci Kopřivnice
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 1148 na ul. Záhumenní, jež je součástí pozemku parc. č. 939/2
- pozemek parc. č. 939/2 vyjma budovy č. p. 1148, jež je jeho součástí
- pozemky parc. č. 939/1, parc. č. 942/1, parc.č. 941/3, parc. č. 944/1
vše v k. ú. a obci Kopřivnice
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 549 na ul. Česká, jež je součástí pozemku parc. č. 575/2
- pozemek parc. č. 575/2 vyjma budovy č. p. 549, jež je jeho součástí
- pozemek parc. č. 575/3
vše v k. ú. a obci Kopřivnice
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 967 na ul. Zd. Buriana, jež je součástí pozemku parc. č. 221/2
- pozemek parc. č. 221/2 vyjma budovy č. p.967, jež je jeho součástí
- pozemky parc. č. 223/1, parc. č. 223/2, parc. č. 223/3
vše v k. ú. a obci Kopřivnice;
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 1105 na ul. Krátká, jež je součástí
pozemku parc. č. 1297
- pozemek parc. č. 1297 vyjma budovy č. p. 1105, jež je jeho součástí
- pozemky parc. č. 1298/1, parc. č.1298/2, parc. č. 1298/6, parc. č. 1298/7
vše v k. ú. a obci Kopřivnice
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 199 v Lubině, jež je součástí pozemku parc. č. st. 29
- pozemek parc. č. st. 29 vyjma budovy č. p. 199, jež je jeho součástí
- pozemek parc. č.172/1
vše v k. ú. Větřkovice u Lubiny a obci Kopřivnice
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 132 v Mniší, jež je součástí pozemku parc. č. st. 143
- pozemek parc. č. st. 143 vyjma budovy č. p. 132, jež je jeho součástí
- pozemek parc. č. 404/3, pozemek parc. č. 405/21, část pozemku parc. č. 404/2 – vstup do budovy se schodištěm
vše v k. ú. Mniší a obci Kopřivnice
- nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 1180 na ul. Francouzské, jež je součástí pozemku parc. č. 1340/2
- pozemek parc. č. 1340/2 vyjma budovy č. p. 1180, jež je jeho součástí
- pozemek parc. č. 584/39
vše v k. ú. a obci Kopřivnice
- stavba Dětské dopravní hřiště:
inv. č. 212016310001
učebna venkovní na dopravním hřišti
inv. č. 212016310002
řešení dopravní na dopravním hřišti
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inv. č. 212016310003
opěrná zeď na dopravním hřišti
inv. č. 212016310004
odvodnění na dopravním hřišti
inv. č. 212016310005
oplocení na dopravním hřišti
inv. č. 212016310006
přípojka elektrická, semafor na dopravním hřišti
inv. č. 212016310007
hřiště veřejné na dopravním hřišti
inv. č. 212016310008
úpravy zahrady na dopravním hřišti
inv. č. 212016310009
úpravy sadové na dopravním hřišti
na pozemku parc. č. 886/3 dle geometrického plánu č. 3844-6/2016
v k.ú. a obci Kopřivnice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Čl. VI. Vymezení majetkových práv se mění následovně:
v odstavci 2 se vypouští text bodu 2. 13. a nahrazuje se tímto textem:
„2. 13. zhodnocení nebytových prostor a movitého majetku dle inventárního soupisu
v příloze č. 3 zřizovací listiny písemně oznámit neprodleně zřizovateli“
v odstavci 3 se vypouští text bodů 3. 6. a 3. 7. a nahrazuje se tímto textem:
„3. 6. provádět likvidaci movitého majetku dle inventárního soupisu v příloze
č. 3 zřizovací listiny po předchozím souhlasu zřizovatele
3. 7. provádět zhodnocení movitého majetku dle inventárního soupisu v příloze č. 3
zřizovací listiny po předchozím souhlasu zřizovatele“
v odstavci 4 se vypouští text bodu 4. 8. a nahrazuje se tímto textem:
„4. 8. movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 3 zřizovací listiny převést
ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů“
Tímto dodatkem se zároveň zrušuje příloha č. 2 zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Kulturní dům Kopřivnice
sídlo: Obránců míru 368/1A, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 66741122
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření,
se doplňuje bod 18:
18. Organizaci se dodatkem č. 15 předává:
č.

Inventární číslo
1. 281603440001-2
2. 281603440003

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

281603440004
281603440005-6
281603440007-8
2816034400011
2816034400012
2816034400013
2816034400014
034400010031
034400010032-35
034400010036-38
034400010028-30
034400010011-15

Název

Mj

Zesilovač k Pa Thomman, TA 2400
Zesilovač k monitorům Thomman,
TSA 4-700
Procesor k Pa, DBX PA2
Bass-Kopie EV-Eliminátor
Hi-mid, Kopie JBL-Vertec
Pult mixážní, Soundcraft FX16ii
Case na mix, Thon L Rack 6U
Sada na bicí AKG
Parák 16/6 30m
Case na zesilovače, Thon Rack 6U
Mikrofon zpěvový, Shure SM58
Mikrofon nástrojový, Shure SM58
Stůl 60x60 černý
Sedací vak out bag

kus
kus

Cena
MJ
8200
11000

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

12300
8675
12855
18000
6400
10200
4500
2000
2700
2700
2189,27
1749

Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.

množ- Cena cel- Rok poství kem (Kč) řízení
2
16400
2014
1
11000
2014
1
2
2
1
1
1
1
1
4
3
3
5

12300
17350
25710
18000
6400
10200
4500
2000
10800
8100
6567,81
8745

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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MĚSTO LOVOSICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Lovosice
b) název příspěvkové organizace: Technické služby města Lovosice, příspěvková organizace
sídlo: Terezínská 1123, 410 02 Lovosice
identifikační číslo: 0597183
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Péče o město Lovosice (dále jen „město“), míněno zejména veřejná prostranství, zajištění technické správy města,
provozování sportovišť města a řádné péče o svěřený majetek:
a) Zejména zajištění čistoty a péče o vzhled veřejných prostranství města.
b) Údržba, ošetřování a obnova zeleně.
c) Údržba městského mobiliáře.
d) Údržba města a svěřeného majetku města.
e) Údržba veřejného osvětlení.
f) Provozování, správa a údržba hřišť a herních prvků města.
g) Hřbitovní služby.
h) Provozování veřejných WC.
i) Provozování sportovišť v rozsahu svěřeného majetku.
j) Provozování sběrného dvora.
k) Provozování a technické zabezpečení sportovních a kulturních akcí pořádaných městem.
l) Správa a zajištění chodu městské ubytovny.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel jedná a vystupuje jménem organizace samostatně. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem organizace
osoba pověřená ředitelem k jeho zastupování.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek v hodnotě 20.519.100,97 Kč, movitý majetek v hodnotě 23.050.225,67 Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tyto práva:
a) Majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti.
b) Nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci doplňkové činnosti.
c) Nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena tohoto
majetku 100.000 Kč.
d) Svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit k činnosti, vrátí organizace
po předchozím projednání zřizovateli.
e) Nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle jednoho roku.
f) Vypůjčovat a půjčovat majetek na maximální dobu jednoho roku.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto povinnosti:
a) Majetek řádně evidovat.
b) Pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí.
c) Provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis
přírůstků a úbytků majetku.
d) Chránit majetek před znehodnocením, odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním.
e) Využít právní prostředky k ochraně majetku. V případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu škody.
Svěřený majetek organizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví včetně odpisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů.
Při nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy a příslušnými vnitřními předpisy organizace.
Při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů, předpisů zřizovatele, této
zřizovací listiny a pokynů zřizovatele.
Organizace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotlivých případech do výše 5.000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku anebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši
pohledávky.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 30. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Němčice nad Hanou
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
nový název: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 168, 798 27 Němčice nad Hanou
identifikační číslo: 00380652
vznik příspěvkové organizace ke dni 30. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Němčice nad Hanou
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou
nový název: ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
identifikační číslo: 47918314
vznik příspěvkové organizace ke dni 30. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Němčice nad Hanou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov
nový název: Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
identifikační číslo: 47922346
MĚSTO NYMBURK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589,
				
příspěvková organizace
sídlo: Komenského 589, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 49862570
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní jídelny, školní družiny a školního
klubu:
a) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanovením Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákon.
c) Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky.
e) Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
f) Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; jeho činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává v souladu s ustanovením
§ 166 školského zákona zřizovatel (Rada města Nymburka).
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
plní úkoly podle ustanovení § 164 a 165 školského zákona a v rámci oprávnění daných touto zřizovací listinou.
3. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
4. Hospodaření s majetkem předaným k hospodaření příspěvková organizaci a doplňková činnost je realizována
podle směrnic, které vydává ředitel příspěvková organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapsaný na
LV č. 2835 pro obec a kat. území Nymburk u Katastrálního úřadu v Nymburce:
a) budovu č. p. 589 v ulici Komenského v Nymburce včetně souvisejících pozemků stp. č. 638, 2267, 4407, 4408,
–– ostatní plochy pp. č. 1809/18, 1809/19, 1809/42, 1809/43, 1809/44, 1809/45, 3521,
b) budovu č. p. 1565 v ulici Komenského v Nymburce včetně souvisejících pozemků – stp. č. 1669
c) budovu č. p. 1585 ulice Masarykova v Nymburce včetně souvisejících pozemků – stp. č. 1691
–– ostatní plochy pp. č. 259/10, část parcely 259/1
d) budovu č. p. 247 ulice Resslova v Nymburce včetně souvisejících pozemků – stp. č. 336/4, 336/6, 336/10, 336/11,
336/12, 336/13, 336/14, 336/15, 336/16,
–– ostatní plochy pp. č. 243/6, 243/26, 243/27.
2. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci do vlastnictví movitý majetek v souladu s § 27
odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 12. 2016.
Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě od 0 do 3000 Kč je uvedena v Příloze
č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
3. Příspěvková organizace ke dni 31. 12. každého daného kalendářního roku požádá svého zřizovatele o bezúplatný
převod majetku nabytého za daný rok v souladu s § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke dni 31. 12. 2016 hospodaří příspěvková organizace se svěřeným majetkem:
a) dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen „DMH“) Města Nymburku od 40.000 Kč/ks, jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
b) dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DNM) a drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen
DDNM), jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu
s § 27 - § 37a) a § 39b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci, zůstává ve vlastnictví zřizovatele.
3. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
a) příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena:
1) v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem ve výši prostředků uvedenou ve
schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok,
2) v pořizovací hodnotě nad 40.000 Kč/ks pouze se souhlasem zřizovatele,
3) darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
4) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
5) jiným způsobem, na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
b) majetek musí být využíván:
1) přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti,
2) hospodárně a efektivně,
3) s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
c) kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření:
1) nesmí být majetkem ručeno,
2) může být pronajímán, a to v souladu s Čl. VI. odst. 3., písm. d) bod 8),
3) majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková organizace bezúplatně,
d) stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření:
1) starat se řádně o majetek, pečovat o něj,
2) udržovat majetek v provozuschopném stavu,
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3) majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost za ztrátu vnesených věcí žáků i návštěvníků),
4) nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele,
5) bezúplatně převedený drobný dlouhodobě hmotný majetek, který příspěvková organizace nabyl do svého vlastnictví a který se stane pro ni trvale nepotřebným, nabídne přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem, v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ Nymburk pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem vydanými zřizovatelem (v platném znění),
6) hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou
účetních odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením,
7) opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů organizace,
které lze použít jen se souhlasem zřizovatele,
8) pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření:
a. učebny, hvězdárnu, auditorium, mediatéku za účelem pořádání soutěží, olympiád, kulturních a zábavních akcí,
pořádání odborných kurzů, školení a seminářů vzdělávacích akcí pro žáky, učitele i veřejnost a podobně,
b. tělocvičny a hřiště za účelem pořádání soutěží, tréninků, olympiád, výměnných návštěv a dalších sportovních akcí
pro děti, žáky a veřejnost,
c. školní kuchyně a jídelny dle dohody,
d. kiosek v přízemí školy a kiosek u Sportovní haly,
e. pronajímat prostory a plochy pro reklamní panely s reklamou sponzorů školy či s reklamou určenou dětem,
f. uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů,
9) pronajímat služební byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za
smluvní nájemné,
e) příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předaném k hospodaření předepsanou evidenci
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy,
f) majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině,
g) je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu
s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
a) účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů a vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele,
b) veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. daného kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu.
5. Příspěvková organizace je oprávněna k vyřazení a likvidaci majetku bezúplatně převedeného zřizovatelem v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks. Pro tyto účely bude zřízena vlastní likvidační komise s účastí jmenovaného
zástupce zřizovatele. Ten má právo veta, a v případě, že není srozuměn s navrženou likvidací (vyřazením majetku),
je povinností školy předat tento návrh k posouzení do likvidační komise města.
6. Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo.
7. Při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 134/2016
Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným
zakázkám vydaných zřizovatelem, Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám.
8. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 15.000 Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání
by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady
prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě do 15.000 Kč v jednotlivém případě je organizace
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
9. Postoupit pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými
dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí. Dále hospodaří
s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou, nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a event. s dalšími
dotacemi dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších
předpisů.
2. Příspěvková organizace je financována dle § 160 odst. 1) písm. c), odst. 3) a 4), a § 161 zákona č. 561/2004 Sb.,
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školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Peněžní fondy příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
2. Peněžní fondy příspěvkové organizace musí být vytvářeny a používány v souladu s § 30 – 33 vč. zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění předchozích předpisů.
3. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené doplňkové činnosti pro vhodné využití hospodářských možností, odbornosti
zaměstnanců organizace a za účelem dosažení zisku, který bude použit pro hlavní činnost organizace. Účetnictví
související s doplňkovou činností bude vedeno odděleně.
2. Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace, pouze za předpokladu, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace vymezeného
v Čl. 2 této zřizovací listiny, a že ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Zlepšený výsledek hospodaření může organizace použít jen ve
prospěch své hlavní činnosti.
3. Doplňkové činnosti, ke kterým je organizace oprávněna:
a) činnosti živnosti volné:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona
b) činnosti živnosti řemeslné:
• Hostinská činnost
• Pekařství, cukrářství.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446,
				
příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 446, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 70926255
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní jídelny, školní družiny a školního
klubu:
a) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanovením Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákon.
c) Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky.
e) Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává v souladu s ustanovením
§ 166 školského zákona zřizovatel (Rada města Nymburka).
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
plní úkoly podle ustanovení § 164 a 165 školského zákona a v rámci oprávnění daných touto zřizovací listinou.
3. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
4. Hospodaření s majetkem předaným k hospodaření příspěvková organizaci a doplňková činnost je realizována
podle směrnic, které vydává ředitel příspěvková organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodářskému využití:
1. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapsaný na
LV č. 2835 pro obec a kat. území Nymburk u Katastrálního úřadu v Nymburce:
a) budovu č. p. 589 v ulici Tyršova v Nymburce - stp. č. 9/3, 9/4
–– ostatní plochy pp. č. 59/1, 59/19, 59/2, 60/3, 60/4, 60/6, 60/7, 60/9, 74/1 (604 m2)
b) budovu č. p. 1565 v ulici Kolínské v Nymburce – stp. č. 2832, 3743
–– zahrad pp. č. 508/4
2. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci do vlastnictví movitý majetek v souladu s § 27
odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 12. 2016.
Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě od 0 do 3000 Kč je uvedena v Příloze
č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
3. Příspěvková organizace ke dni 31. 12. každého daného kalendářního roku požádá svého zřizovatele o bezúplatný
převod majetku nabytého za daný rok v souladu s § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke dni 31. 12. 2016 hospodaří příspěvková organizace se svěřeným majetkem:
a) dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen „DMH“) Města Nymburku od 40.000 Kč/ks, jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
b) dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DNM) a drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen
DDNM), jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu
s § 27 - § 37a) a § 39b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci, zůstává ve vlastnictví zřizovatele.
3. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
a) příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena:
1) v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem ve výši prostředků uvedenou ve
schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok,
2) v pořizovací hodnotě nad 40.000 Kč/ks pouze se souhlasem zřizovatele,
3) darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
4) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
5) jiným způsobem, na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
b) majetek musí být využíván:
1) přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti,
2) hospodárně a efektivně,
3) s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
c) kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření:
1) nesmí být majetkem ručeno,
2) může být pronajímán, a to v souladu s Čl. VI. odst. 3., písm. d) bod 8),
3) majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková organizace bezúplatně,
d) stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření:
1) starat se řádně o majetek, pečovat o něj,
2) udržovat majetek v provozuschopném stavu,
3) majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost za ztrátu vnesených věcí žáků i návštěvníků),
4) nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele,
5) bezúplatně převedený drobný dlouhodobě hmotný majetek, který příspěvková organizace nabyl do svého vlastnictví a který se stane pro ni trvale nepotřebným, nabídne přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem, v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ Nymburk pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem vydanými zřizovatelem (v platném znění),
6) hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou
účetních odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením,
7) opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů organizace,
které lze použít jen se souhlasem zřizovatele,
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8) pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření:
a. učebny, auditorium za účelem pořádání soutěží, olympiád, kulturních a zábavních akcí, pořádání odborných kurzů,
školení a seminářů vzdělávacích akcí pro žáky, učitele i veřejnost a podobně,
b. tělocvičnu za účelem pořádání soutěží, tréninků, olympiád, výměnných návštěv a dalších sportovních akcí pro
děti, žáky a veřejnost,
c. školní kuchyně a jídelny dle dohody,
d. pronajímat prostory a plochy pro reklamní panely s reklamou sponzorů školy či s reklamou určenou dětem,
e. uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů,
9) pronajímat služební byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za
smluvní nájemné,
e) příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předaném k hospodaření předepsanou evidenci
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy,
f) majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině,
g) je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu
s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
a) účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů a vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele,
b) veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. daného kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu.
5. Příspěvková organizace je oprávněna k vyřazení a likvidaci majetku bezúplatně převedeného zřizovatelem v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks. Pro tyto účely bude zřízena vlastní likvidační komise s účastí jmenovaného
zástupce zřizovatele. Ten má právo veta, a v případě, že není srozuměn s navrženou likvidací (vyřazením majetku),
je povinností školy předat tento návrh k posouzení do likvidační komise města.
6. Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo.
7. Při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 134/2016
Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným
zakázkám vydaných zřizovatelem, Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám.
8. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 15.000 Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání
by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady
prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě do 15.000 Kč v jednotlivém případě je organizace
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
9. Postoupit pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými
dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí. Dále hospodaří
s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou, nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a event. s dalšími
dotacemi dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších
předpisů.
2. Příspěvková organizace je financována dle § 160 odst. 1) písm. c), odst. 3) a 4), a § 161 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Peněžní fondy příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
2. Peněžní fondy příspěvkové organizace musí být vytvářeny a používány v souladu s § 30 – 33 vč. zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění předchozích předpisů.
3. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené doplňkové činnosti pro vhodné využití hospodářských možností, odbornosti
zaměstnanců organizace a za účelem dosažení zisku, který bude použit pro hlavní činnost organizace. Účetnictví
související s doplňkovou činností bude vedeno odděleně.
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2. Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace, pouze za předpokladu, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace vymezeného
v Čl. 2 této zřizovací listiny, a že ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Zlepšený výsledek hospodaření může organizace použít jen ve
prospěch své hlavní činnosti.
3. Doplňkové činnosti, ke kterým je organizace oprávněna:
a) činnosti živnosti volné:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona
b) činnosti živnosti řemeslné:
• Hostinská činnost
• Pekařství, cukrářství.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989,
				
příspěvková organizace
sídlo: Letců R.A.F. 1989, 288 03 Nymburk
identifikační číslo: 70926298
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní jídelny, školní družiny a školního
klubu:
a) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanovením Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákon.
c) Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky.
e) Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanoveními § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
f) Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; jeho činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává v souladu s ustanovením
§ 166 školského zákona zřizovatel (Rada města Nymburka).
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
plní úkoly podle ustanovení § 164 a 165 školského zákona a v rámci oprávnění daných touto zřizovací listinou.
3. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
4. Hospodaření s majetkem předaným k hospodaření příspěvková organizaci a doplňková činnost je realizována
podle směrnic, které vydává ředitel příspěvková organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
1. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapsaný na
LV č. 2835 pro obec a kat. území Nymburk u Katastrálního úřadu v Nymburce:
a) budovu č. p. 1989 v ulici Letců R.A.F. v Nymburce včetně souvisejících pozemků - stp. č. 2731, 2735/1, 2727/1,
2728/1, 2729/1, 2730/1, 2734, 2733/2, 2732/1,
–– ostatní plochy pp. č. 1031/31, 1031/30, 1031/27, 1031/29, 1031/26, 1031/46, 1031/2, 1031/28, 1031/43,
1031/45, 1031/42,
b) budovu č. p. 1968 v ulici Karla Čapka v Nymburce včetně souvisejících pozemků – stp. č. 2662, 2663/1, 2633/2,
2664, 2665, 2666, 2667/3, 2667/4,
–– ost. plochy pp. č. 1032/4, 1032/5, 1032/7, 1032/8, 1032/6, 1032/9,
c) budovu č. p. 2076 v ulici Okružní v Nymburce včetně souvisejících pozemků – stp. č. 3191/3, 3191/4
–– ostatní plochy pp. č. 1014/21, 1014/27, 1014/32, 1014/25, 1014/7, 1014/26, 1014/5, 1019/7, 1019/8, 1019/5,
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1019/6, 1014/33, 1014/30, 1014/34, 1014/24, 1014/31, 1014/23.
2. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci do vlastnictví movitý majetek v souladu s § 27
odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 12. 2016.
Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě od 0 do 3000 Kč je uvedena v Příloze
č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
3. Příspěvková organizace ke dni 31. 12. každého daného kalendářního roku požádá svého zřizovatele o bezúplatný
převod majetku nabytého za daný rok v souladu s § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke dni 31. 12. 2016 hospodaří příspěvková organizace se svěřeným majetkem:
a) dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen „DMH“) Města Nymburku od 40.000 Kč/ks, jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
b) dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DNM) a drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen
DDNM), jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
1. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu
s § 27 - § 37a) a § 39b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci, zůstává ve vlastnictví zřizovatele.
3. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
a) příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena:
1) v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem ve výši prostředků uvedenou ve
schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok,
2) v pořizovací hodnotě nad 40.000 Kč/ks pouze se souhlasem zřizovatele,
3) darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
4) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
5) jiným způsobem, na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
b) majetek musí být využíván:
1) přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti,
2) hospodárně a efektivně,
3) s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
c) kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření:
1) nesmí být majetkem ručeno,
2) může být pronajímán, a to v souladu s Čl. VI. odst. 3., písm. d) bod 8),
3) majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková organizace bezúplatně,
d) stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření:
1) starat se řádně o majetek, pečovat o něj,
2) udržovat majetek v provozuschopném stavu,
3) majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost za ztrátu vnesených věcí žáků i návštěvníků),
4) nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele,
5) bezúplatně převedený drobný dlouhodobě hmotný majetek, který příspěvková organizace nabyl do svého vlastnictví a který se stane pro ni trvale nepotřebným, nabídne přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem, v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ Nymburk pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem vydanými zřizovatelem (v platném znění),
6) hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou
účetních odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením,
7) opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů organizace,
které lze použít jen se souhlasem zřizovatele,
8) pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření:
a. učebny za účelem pořádání soutěží, olympiád, kulturních a zábavních akcí, pořádání odborných kurzů, školení
a seminářů vzdělávacích akcí pro žáky, učitele i veřejnost a podobně,
b. tělocvičny a hřiště za účelem pořádání soutěží, tréninků, olympiád, výměnných návštěv a dalších sportovních akcí
pro děti, žáky a veřejnost,
c. školní kuchyně a jídelny dle dohody,
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kiosek v přízemí školy,
pronajímat prostory a plochy pro reklamní panely s reklamou sponzorů školy či s reklamou určenou dětem,
uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů,
pronajímat služební byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za
smluvní nájemné,
e) příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předaném k hospodaření předepsanou evidenci
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy,
f) majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině,
g) je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu
s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
a) účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů a vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele,
b) veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. daného kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu.
5. Příspěvková organizace je oprávněna k vyřazení a likvidaci majetku bezúplatně převedeného zřizovatelem v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks. Pro tyto účely bude zřízena vlastní likvidační komise s účastí jmenovaného
zástupce zřizovatele. Ten má právo veta, a v případě, že není srozuměn s navrženou likvidací (vyřazením majetku),
je povinností školy předat tento návrh k posouzení do likvidační komise města.
6. Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo.
7. Při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 134/2016
Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným
zakázkám vydaných zřizovatelem, Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám.
8. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 15.000 Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání
by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady
prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě do 15.000 Kč v jednotlivém případě je organizace
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
9. Postoupit pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými
dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí. Dále hospodaří
s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou, nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a event. s dalšími
dotacemi dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších
předpisů.
2. Příspěvková organizace je financována dle § 160 odst. 1) písm. c), odst. 3) a 4), a § 161 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Peněžní fondy příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
2. Peněžní fondy příspěvkové organizace musí být vytvářeny a používány v souladu s § 30 – 33 vč. zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění předchozích předpisů.
3. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené doplňkové činnosti pro vhodné využití hospodářských možností, odbornosti
zaměstnanců organizace a za účelem dosažení zisku, který bude použit pro hlavní činnost organizace. Účetnictví
související s doplňkovou činností bude vedeno odděleně.
2. Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace, pouze za předpokladu, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace vymezeného
v Čl. 2 této zřizovací listiny, a že ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Zlepšený výsledek hospodaření může organizace použít jen ve
prospěch své hlavní činnosti.
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3. Doplňkové činnosti, ke kterým je organizace oprávněna:
a) činnosti živnosti volné:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona
b) činnosti živnosti řemeslné:
• Hostinská činnost
• Pekařství, cukrářství.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Nymburk
sídlo: Palackého třída 1749/19, 288 03 Nymburk
identifikační číslo: 00353701
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Vymezení účelu:
Městská knihovna Nymburk je základní knihovnou ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (tzv. „knihovního zákona“)
v platném znění za dodržování podmínek rovného přístupu všech, bez rozdílu k těmto službám. Vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnost.
Předmět činnosti:
–– městská knihovna buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné literatury a dalších dokumentů a informačních pramenů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města,
–– zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu městské knihovny, nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny včetně zahraničních, a to i dokumentů, které nají povahu rozmnoženin, zvukového či zvukové obrazového charakteru,
–– vydává neperiodické tiskoviny ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o vydání neperiodických publikací, ve znění
pozdějších předpisů a periodických tisku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, buď
sama jako vydavatel nebo pro město Nymburk jako vydavatele,
–– plní funkci veřejného informačního místa,
–– pořádá kulturní, vzdělávací a informační pořady,
–– poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje přístup k informačním zdrojům, ke kterým má knihovna přístup, pomocí elektronických zařízení (internet) a to i placeným,
–– zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní a samosprávy,
–– pořizuje, vytěžuje a zužitkovává informační databáze ve smyslu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
–– zabezpečuje podporu zájmovým, vzdělávacím a kulturním aktivitám (např. Literární kabinet Bohumila Hrabala, Klub čtenářů Bohumila Hrabala a Hrabalovo Kersko),
–– poskytuje reprografické služby a půjčování CD nosičů, koupě zboží za účelem prodeje a inzertní a reklamní
služby.
Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města na základě
konkurzního řízení.
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy
a v rámci oprávnění daných touto zřizovací listinou.
3. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
4. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho
oprávnění.
5. Hospodaření s majetkem předaným k hospodaření příspěvková organizaci a doplňková činnost je realizována
podle směrnic, které vydává ředitel příspěvková organizace.
6. Ředitel vydává organizační a provozní řád organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek dle „Smlouvy
o správě nemovitého majetku“ č. S200900061 zapsaný na LV č. 2835 pro obec a kat. území Nymburk u Katastrálního úřadu v Nymburce:
Budovu č. p. 1749 v ulici Palackého v Nymburce – stp. č. 219/2.
2. Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci do vlastnictví movitý majetek v souladu s § 27
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odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 12. 2016.
Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě od 0 do 3000 Kč je uvedena v Příloze
č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
3. Příspěvková organizace ke dni 31. 12. každého daného kalendářního roku požádá svého zřizovatele o bezúplatný
převod majetku nabytého za daný rok v souladu s § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke dni 31. 12. 2016 hospodaří příspěvková organizace se svěřeným majetkem:
a) dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen „DMH“) Města Nymburku od 40.000 Kč/ks, jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
b) dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DNM) a drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen
DDNM), jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
1. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu
s § 27 - § 37a) a § 39b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci, zůstává ve vlastnictví zřizovatele.
3. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
a) příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena:
1) v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem ve výši prostředků uvedenou ve
schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok,
2) v pořizovací hodnotě nad 40.000 Kč/ks pouze se souhlasem zřizovatele,
3) darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
4) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
5) jiným způsobem, na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
b) majetek musí být využíván:
1) přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti,
2) hospodárně a efektivně,
3) s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
c) kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření:
1) nesmí být majetkem ručeno,
2) může být pronajímán, a to v souladu s Čl. VI. odst. 3., písm. d) bod 8),
3) majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková organizace bezúplatně,
d) stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření:
1) starat se řádně o majetek, pečovat o něj,
2) udržovat majetek v provozuschopném stavu,
3) majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost za ztrátu vnesených věcí žáků i návštěvníků),
4) nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele,
5) bezúplatně převedený drobný dlouhodobě hmotný majetek, který příspěvková organizace nabyl do svého vlastnictví a který se stane pro ni trvale nepotřebným, nabídne přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem, v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ Nymburk pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem vydanými zřizovatelem (v platném znění),
6) hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou
účetních odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením,
7) opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů organizace,
které lze použít jen se souhlasem zřizovatele,
8) pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření:
a. za účelem pořádání kulturních a zábavních akcí, pořádání odborných kurzů, školení a seminářů, vzdělávacích akcí
pro odbornou i laickou veřejnost,
b. pronajímat prostory a plochy pro reklamní panely s reklamou sponzorů knihovny či s reklamou určenou dětským
i dospělým čtenářům,
c. uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů,
9) pronajímat služební byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za
smluvní nájemné,
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e) příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předaném k hospodaření předepsanou evidenci
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy,
f) majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině,
g) je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu
s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
a) účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů a vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele,
b) veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. daného kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu.
5. Příspěvková organizace je oprávněna k vyřazení a likvidaci majetku bezúplatně převedeného zřizovatelem v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks. Pro tyto účely bude zřízena vlastní likvidační komise s účastí jmenovaného
zástupce zřizovatele. Ten má právo veta, a v případě, že není srozuměn s navrženou likvidací (vyřazením majetku),
je povinností školy předat tento návrh k posouzení do likvidační komise města.
6. Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo.
7. Při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 134/2016
Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným
zakázkám vydaných zřizovatelem, Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám.
8. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 15.000 Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání
by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady
prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě do 15.000 Kč v jednotlivém případě je organizace
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
9. Postoupit pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob.
Dále hospodaří s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou, nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
a event. s dalšími dotacemi dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Peněžní fondy příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
2. Peněžní fondy příspěvkové organizace musí být vytvářeny a používány v souladu s § 30 – 33 vč. zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění předchozích předpisů.
3. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Není definována.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Nymburské kulturní centrum
sídlo: Palackého třída 449/64, 288 03 Nymburk
identifikační číslo: 00118516
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Vymezení účelu:
Nymburské kulturní centrum zabezpečuje v plné šíři kulturní a společenské vyžití občanů města Nymburka.
Předmět činnosti:
–– provoz kina,
–– pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení v souladu se zákonem č. 273/1993 Sb., o některých
podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých dalších předpisů,
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ve znění pozdějších předpisů,
–– vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací v souladu se zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických
publikacích, ve znění pozdějších předpisů,
–– zpřístupnění autorských děl veřejnosti v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
jako je:
• pořádání koncertů
• pořádání divadelních představení
• pořádání výstav
• pořádání přehlídek, soutěží a festivalů
a dále:
• pořádání poznávacích, vzdělávacích a výchovně vzdělávacích akcí
• pořádání kulturních produkcí, kulturně společenských akcí
• pořádání dětských rekreačně vzdělávacích akcí
• poskytování všestranné podpory zájmovým a zájmovým uměleckým činnostem občanů a jejich sdružení
• výlep plakátů, provozování a údržba výlepových ploch
• materiálně technické zabezpečení kulturních a společenských akcí
• poskytování služeb dle platného živnostenského oprávnění
• provoz sálů v Obecním domě, Smetanova 55, Nymburk, dle smlouvy o výpůjčce č. S201100487
• provoz kaple sv. Jana Nepomuckého v Tyršově ulici (bez č. p.), Nymburk, dle smlouvy o výpůjčce č.
S201400338
• provoz obřadní síně v čp. 449, Palackého třída, Nymburk, dle nájemní smlouvy S200700044.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města na základě
konkurzního řízení.
Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy
a v rámci oprávnění daných touto zřizovací listinou.
Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis.
Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho
oprávnění.
Hospodaření s majetkem předaným k hospodaření příspěvková organizaci a doplňková činnost je realizována
podle směrnic, které vydává ředitel příspěvková organizace.
Ředitel vydává organizační a provozní řád organizace.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapsaný na
LV č. 2835 pro obec a kat. území Nymburk u Katastrálního úřadu v Nymburce:
Jedná se o budovu Městského kina Sokol č. p. 6 v ulici Tyršova v Nymburce č. 130/2.
Městské kulturní středisko uzavřelo s Městem Nymburk dne 29. 2. 2007 „Smlouvu o nájmu nebytových prostor“
(sídlo organizace) v č. p. 449 na Palackého třídě v Nymburce (S200700044) a dále pak Dodatek č. 1 k této smlouvě
(č. S200800176) dne 1. 7. 2008.
Pro hlavní účel činnosti předává zřizovatel příspěvkové organizaci do vlastnictví movitý majetek v souladu s § 27
odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 12. 2016.
Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě od 0 do 3000 Kč je uvedena v Příloze
č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Příspěvková organizace ke dni 31. 12. každého daného kalendářního roku požádá svého zřizovatele o bezúplatný
převod majetku nabytého za daný rok v souladu s § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
Ke dni 31. 12. 2016 hospodaří příspěvková organizace se svěřeným majetkem:
dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen „DMH“) Města Nymburku od 40.000 Kč/ks, jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DNM) a drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen
DDNM), jehož hodnota je uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu
s § 27 - § 37a) a § 39b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci, zůstává ve vlastnictví zřizovatele.
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3. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
a) příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena:
1) v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem ve výši prostředků uvedenou ve
schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok,
2) v pořizovací hodnotě nad 40.000 Kč/ks pouze se souhlasem zřizovatele,
3) darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
4) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
5) jiným způsobem, na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
b) majetek musí být využíván:
1) přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti,
2) hospodárně a efektivně,
3) s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
c) kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření:
1) nesmí být majetkem ručeno,
2) může být pronajímán, a to v souladu s Čl. VI. odst. 3., písm. d) bod 8),
3) majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková organizace bezúplatně,
d) stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření:
1) starat se řádně o majetek, pečovat o něj,
2) udržovat majetek v provozuschopném stavu,
3) majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost za ztrátu vnesených věcí žáků i návštěvníků),
4) nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele,
5) bezúplatně převedený drobný dlouhodobě hmotný majetek, který příspěvková organizace nabyl do svého vlastnictví a který se stane pro ni trvale nepotřebným, nabídne přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem, v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ Nymburk pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem vydanými zřizovatelem (v platném znění),
6) hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou
účetních odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením,
7) opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů organizace,
které lze použít jen se souhlasem zřizovatele,
8) pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření:
a. za účelem pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí,
b. uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování nápojových automatů,
c. uzavírat nájemní smlouvy za účelem provozování občerstvení,
9) pronajímat služební byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za
smluvní nájemné,
e) příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předaném k hospodaření předepsanou evidenci
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy,
f) majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině,
g) je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu
s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
a) účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů a vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele,
b) veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. daného kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu.
5. Příspěvková organizace je oprávněna k vyřazení a likvidaci majetku bezúplatně převedeného zřizovatelem v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč/ks. Pro tyto účely bude zřízena vlastní likvidační komise s účastí jmenovaného
zástupce zřizovatele. Ten má právo veta, a v případě, že není srozuměn s navrženou likvidací (vyřazením majetku),
je povinností školy předat tento návrh k posouzení do likvidační komise města.
6. Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo.
7. Při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 134/2016
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Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným
zakázkám vydaných zřizovatelem, Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám.
8. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 15.000 Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání
by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady
prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě do 15.000 Kč v jednotlivém případě je organizace
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
9. Postoupit pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob.
Dále hospodaří s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou, nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
a event. s dalšími dotacemi dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Peněžní fondy příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
2. Peněžní fondy příspěvkové organizace musí být vytvářeny a používány v souladu s § 30 – 33 vč. zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění předchozích předpisů.
3. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Není definována.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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: ostatní majetek v hodnotě 5 143 435,20 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 11 620 552,28 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 75 790 718,62
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 18 880 726,94 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 239 981 629,18
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Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identifikační číslo: 61989061
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 22 104 519,92 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 58 447 448,98
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933979
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 10 481 099,42 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 76 755 490,84
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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: ostatní majetek v hodnotě 26 209 689,42 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 133 455 615,62
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 411 407,13 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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: ostatní majetek v hodnotě 11 658 492,22 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 66 595 798,70
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 68917066
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 13 926 104,70 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027305
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 527 553,38 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 10 205, 139,85
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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 4/1307, 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 2 005 073,09 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934011
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 3 703 323,23 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 23 014 745,30
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Křižíková 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíková 18/2813, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027330
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 964 576,55 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 18 365 862,82
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66739721
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 3 089 327,10 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 27 542 691,28
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 63029049
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 749 934,07 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 11 503 223,15
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Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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: ostatní majetek v hodnotě 3 647 033,00 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027356
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 680 989,70 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 22 560 084,89
Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027364
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 485 074,45 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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: ostatní majetek v hodnotě 2 884 038,58 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 2. 2017
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
identifikační číslo: 70934002
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 4 637 487,74 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO RAKOVNÍK
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Rakovník
b) název příspěvkové organizace: Městský plavecký bazén, příspěvková organizace
sídlo: nábř. Dr. Beneše 2602, 269 01 Rakovník
identifikační číslo: 72084723
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MĚSTO RUMBURK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Rumburk
b) název příspěvkové organizace: Správa rumburských areálů - SRAS
sídlo: U nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk
identifikační číslo: 05708737
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Organizace se zřizuje s ohledem na zájmy města a občanů města v rámci samostatné působnosti města a v zájmu
uspokojování potřeb občanů v oblasti celkového rozvoje tělovýchovy, sportu a využití volného času občanů k aktivnímu odpočinku.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
a) statutárním orgánem organizace je ředitel, který jedná jménem organizace samostatně;
b) ředitele jmenuje a odvolává rada města;
c) ředitel organizace je povinen jmenovat svého zástupce po předchozím souhlasu zřizovatele;
d) ředitel vystupuje jménem organizace;
e) podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace připojí ředitel dodatek příspěvková
organizace, své jméno a příjmení, označení ředitel a svůj vlastnoruční podpis;
f) při výkonu své funkce postupuje ředitel organizace v souladu s touto zřizovací listinou, v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s rozhodnutími orgánů zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do užívání na základě nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a vymezení souvisejících majetkových práv:
a) ke dni vydání této zřizovací listiny organizace užívá majetek zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce věcí nemovitých s účinností dnem 1. 1. 2017;
b) majetek užívá organizace ekonomicky a efektivně a je povinna se o majetek starat s péčí řádného hospodáře, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím,
c) s ohledem na právní režim užívání nemá organizace zejména právo majetek prodat, darovat nebo vložit do jiné
právnické osoby, majetek poskytovat k zajištění zástavního práva;
d) organizaci se u majetku zřizovatele užívaného organizací na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřuje působnost rady města ve věci rozhodování o uzavírání nájemních (podnájemních) smluv a smluv o výpůjčce,
maximálně však na dobu určitou jednoho roku nebo dobu neurčitou s výpovědní lhůtou maximálně tři měsíce.
Ke smluvním vztahům na dobu delší než jeden rok, nebo ke smluvním vztahům s výpovědní lhůtou delší jak tři
měsíce, je nutný předchozí souhlas zřizovatele. Organizace ve všech případech postupuje v souladu s § 39 a § 41
zákona o obcích. Organizace neprodleně předá zřizovateli jedno originální vyhotovení smlouvy. Výnosy z pronájmů a podnájmů nemovitých věcí a movitých věcí jsou příjmem organizace v rámci doplňkové činnosti;
e) organizace je povinna udržovat majetek v provozuschopném stavu, provádět jeho běžnou údržbu a běžné opravy
související s odstraněním běžného opotřebení, a to v rozsahu do 150.000,– Kč na jednu akci, nestanoví-li právní
předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
f) organizace je oprávněna a povinna provádět rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy a opravy nad rámec
běžné údržby a nad rámec odstranění běžného opotřebení maximálně do 150.000,– Kč na jednu akci ročně, nestanoví-li právní předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
g) organizace nepojišťuje majetek zřizovatele užívaný na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce;
h) organizace provádí a zajišťuje revize veškerých vyhrazených zařízení (zejména elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a požárních hydrantů, výtahů, tlakových nádob, výtahů
a zvedacích zařízení, kotelen, komínků, chemických zařízení);
i) organizace dodržuje platné předpisy, zejména v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí, v oblasti
dopravy a silničního hospodářství.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření (tzv. svěřený majetek)
a vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel:
a) ke dni vydání této zřizovací listiny se organizaci nepředává žádný majetek zřizovatele;
b) svěřený majetek užívá organizace ekonomicky a efektivně a je povinna se o majetek starat s péčí řádného hospo-
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dáře, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím;
c) organizace účtuje o svěřeném majetku v souladu s platnými právními předpisy;
d) organizace odepisuje svěřený majetek v souladu s odpisovým plánem;
e) s ohledem na právní režim užívání nemá organizace právo svěřený majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele
prodat nebo darovat;
f) na organizaci se u svěřeného majetku převádí působnost rady města ve věci rozhodování o uzavírání nájemních
smluv a smluv o výpůjčce, maximálně však na dobu určitou jednoho roku nebo dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
maximálně tři měsíce. Ke smluvním vztahům na dobu delší než jeden rok nebo ke smluvním vztahům s výpovědní
lhůtou delší jak tři měsíce je nutný předchozí souhlas zřizovatele. Organizace ve všech případech postupuje v souladu s § 39 a § 41 zákona o obcích. Organizace neprodleně předá zřizovateli jedno originální vyhotovení smlouvy.
Výnosy z pronájmů svěřených nemovitých věcí a svěřených movitých věcí jsou příjmem organizace v rámci doplňkové činnosti;
g) organizace je povinna udržovat svěřený majetek v provozuschopném stavu, provádět jeho běžnou údržbu a běžné
opravy související s odstraněním běžného opotřebení, a to v rozsahu do 150.000,– Kč na jednu akci, nestanoví-li
právní předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
h) organizace je u svěřeného majetku oprávněna a povinna provádět rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy
a opravy nad rámec běžné údržby a nad rámec odstranění běžného opotřebení maximálně do 150.000,– Kč na
jednu akci, nestanoví-li právní předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
i) organizace nepojišťuje svěřený majetek;
j) organizace provádí a zajišťuje revize veškerých vyhrazených zařízení (zejména elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a požárních hydrantů, výtahů, tlakových nádob, výtahů
a zvedacích zařízení, kotelen, komínků, chemických zařízení);
k) organizace u svěřeného majetku dodržuje platné předpisy, zejména v oblasti požární ochrany a ochrany životního
prostředí, v oblasti dopravy a silničního hospodářství.
Majetek organizace, získaný vlastní činností a vymezení práv, která organizaci umožní, aby tento vlastní majetek
organizace mohla upotřebit k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena:
a) pro účely čl. VI. této zřizovací listiny se za majetek organizace považují oběžná aktiva a stálá aktiva (zejména
hmotný a nehmotný majetek a drobný hmotný a nehmotný majetek, tj. věci, práva a jiné majetkové hodnoty, s výjimkou nemovitých věcí); organizace není oprávněna nabývat vlastní nemovité věci;
b) pro účely této zřizovací listiny rozhoduje zřizovatel, že majetek získaný organizací vlastní činností je vlastním
majetkem nabytým do vlastnictví organizace;
c) za vlastní majetek se považuje majetek organizace, který bude převeden do majetku na základě bezúplatného převodu;
d) vlastní majetek užívá organizace ekonomicky a efektivně a je povinna se o vlastní majetek starat s péčí řádného
hospodáře, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím;
e) majetkem získaným vlastní činností (vlastním majetkem) se pro účely této zřizovací listiny rozumí majetek získaný při obvyklém hospodaření organizace při výkonu činnosti, ke které byla organizace zřízena a při výkonu
doplňkové činnosti, a to zejména koupí, převodem podle zvláštních právních předpisů, přechodem, vytvořením
vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím a darováním;
f) organizace účtuje o vlastním majetku v souladu s platnými právními předpisy;
g) organizace odepisuje vlastní majetek v souladu s odpisovým plánem;
h) organizace má právo vlastní majetek – stálá aktiva prodat nebo darovat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele;
předchozí souhlas zřizovatele se nevyžaduje při nakládání s oběžnými aktivy při zajištění činnosti, ke kterým byla
organizace zřízena a pro zajištění doplňkové činnosti;
i) organizace je u vlastního majetku oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, maximálně však na
dobu určitou jednoho roku nebo dobu neurčitou s výpovědní lhůtou maximálně tři měsíce. Ke smluvním vztahům
na dobu delší než jeden rok, nebo ke smluvním vztahům s výpovědní lhůtou delší jak tři měsíce, je nutný předchozí souhlas zřizovatele. Organizace neprodleně předá zřizovateli jedno originální vyhotovení smlouvy. Výnosy
z pronájmů vlastních movitých věcí jsou příjmem organizace v rámci doplňkové činnosti.;
j) organizace je oprávněna a povinna udržovat vlastní majetek v provozuschopném stavu, provádět jeho běžnou
údržbu a běžné opravy související s odstraněním běžného opotřebení, a to v rozsahu do 150.000,– Kč na jednu
akci, nestanoví-li právní předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
k) organizace je u vlastního majetku oprávněna a povinna provádět rekonstrukce, modernizace a stavební úpravy
a opravy nad rámec běžné údržby a nad rámec odstranění běžného opotřebení maximálně do 150.000,– Kč na
jednu akci, nestanoví-li právní předpis, tato listina nebo rozhodnutí zřizovatele jinak;
l) organizace pojistí vlastní majetek na reprodukční hodnotu (cenu);
m) organizace u vlastního majetku provádí a zajišťuje revize veškerých vyhrazených zařízení (zejména elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodů, plynových zařízení, hasicích přístrojů a požárních hydrantů, výtahů,
tlakových nádob, výtahů a zvedacích zařízení, kotelen, komínků, chemických zařízení);

Částka 2/2017

Ústřední věstník

stránka 71

n) organizace u vlastního majetku dodržuje platné předpisy, zejména v oblasti požární ochrany a ochrany životního
prostředí, v oblasti dopravy a silničního hospodářství;
o) zřizovatel je oprávněn rozhodnout, který majetek vytvořený vlastní činností organizace bude považován za svěřený majetek podle čl. VI. této zřizovací listiny. Toto rozhodnutí musí zřizovatel vydat před nabytím vlastnických
práv organizací.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost:
Zřizovatel povoluje organizaci doplňkovou činnost v rozsahu:
1) pronájem nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor;
2) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• pronájem a půjčování věcí movitých
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
• velkoobchod a maloobchod
3) hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO SEMILY
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 28. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice s poliklinikou v Semilech
sídlo: 3. května 421, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00192503
MĚSTO SOKOLOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Sokolov
b) název příspěvkové organizace: Městský dům kultury Sokolov
sídlo: 5. května 655, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 00377678
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem organizace je zabezpečování veřejných služeb kulturních, společenských, vzdělávacích a služeb
souvisejících s turistickým ruchem pro občany a návštěvníky města.
Předmětem činnosti organizace je:
• pořádání a organizační zajišťování kulturní produkce a zábavy, divadelních a filmových představení, koncertů,
přehlídek, výstav, trhů a veletrhů,
• pořádání a organizační zajišťování přednášek, besed, seminářů a kurzů včetně lektorské činnosti,
• podpora a propagace turistických aktivit,
• vydavatelská a propagační činnost,
• nákup a prodej uměleckých děla a předmětů kulturní potřeby,
• provozování informačního centra v oblasti kultury a cestovního ruchu,
• provozování oddělení pro komunikaci s veřejností, vč. zajišťování mediálních služeb pro město Sokolov, redakční činnost radničního zpravodaje.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO ŠENOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Město Šenov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace
sídlo: Lipová 861, 739 34 Šenov, okres Ostrava - Město
identifikační číslo: 70990743
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle ustanovení § 179 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem činnosti odpovídajícímu vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace, je výkon činnosti mateřské
školy a zařízení školního stravování.
3. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Příspěvková organizace může poskytovat zájmové vzdělávání dětí formou kroužků, a to za úplatu.
4. Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 školského zákona.
5. Školní jídelna – výdejna poskytuje školské služby podle § 119 školského zákona. Školní jídelna zajišťuje vedle
školního stravování dětí také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem příspěvkové organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel mateřské školy (dále jen „ředitel“) jmenovaný do funkce
a odvolávaný z funkce Radou města Šenov v souladu s ustanovením § 166 školského zákona.
2. Ředitel plní úkoly podle ustanovení § 164 a 165 školského zákona, plně odpovídá za činnost a rozvoj příspěvkové
organizace.
3. Ředitel vykonává všechny práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce a navazujících právních předpisů.
4. Ředitel plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace a je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace ve
všech věcech týkajících se příspěvkové organizace.
5. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy v rámci oprávnění daných
zřizovací listinou a to tak, že k nadepsanému, natištěnému nebo jinak vyznačenému názvu příspěvkové organizace
připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Majetek zřizovatele vymezený v příloze č. 1 této zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást (svěřený majetek), se předává příspěvkové organizaci k hospodaření.
2. Práva k majetku, neudělená příspěvkové organizaci v této zřizovací listině, vykonává zřizovatel.
3. Veškerý majetek, který příspěvková organizace nabývá svou činností, nabývá pro svého zřizovatele. Obsah povinností a oprávnění při správě nově nabytého majetku se řídí touto zřizovací listinou.
f) vymezení majetkových práv, jež příspěvkové organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného
její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Práva a povinnosti příspěvkové organizace ke svěřenému majetku:
a) využívat svěřený majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před poškozením,
ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím,
b) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku, zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, provádět zákonné revize a kontroly svěřeného majetku,
c) provádět odpisy svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
d) provádět řádnou inventarizaci svěřeného majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
e) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva,
f) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kdo škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti
umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
g) odpovídá za škodu vzniklou na svěřeném majetku a zdraví třetích osob v důsledku nedodržení předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí,
h) pojistit svěřený majetek dle pokynů zřizovatele; pojištění hradí příspěvková organizace ze svých nákladů.
2. Práva a povinnosti příspěvkové organizace ke svěřenému nemovitému majetku:
a) vést účetní evidenci tohoto nemovitého majetku,
b) s předchozím souhlasem zřizovatele provádět na svěřeném nemovitém majetku stavební úpravy,
c) s předchozím souhlasem zřizovatele pronajímat (vypůjčit) svěřený nemovitý majetek na dobu určitou nebo neurčitou v souladu s vnitřní směrnicí zřizovatele. Příjem z nájemného je příjmem příspěvkové organizace.
d) není oprávněna svěřený nemovitý majetek zcizit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, ani jej vložit do
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majetku právnických nebo fyzických osob zřízených nebo založených za účelem podnikání.
3. Práva a povinnosti příspěvkové organizace ke svěřenému movitému majetku:
a) hospodařit s movitým majetkem, který jí byl předán ke dni jejího vzniku, který v průběhu své činnosti nabyla
a který dále nabude,
b) vést účetní a operativní evidenci tohoto movitého majetku,
c) zcizovat dlouhodobě neupotřebitelný svěřený movitý majetek v hodnotě do 5 000 Kč, likvidovat dlouhodobě neupotřebitelný svěřený movitý majetek v hodnotě do 3 000 Kč a pořizovat nový movitý majetek do výše 40 000 Kč,
d) pronajímat svěřený movitý majetek. Nájemné musí být sjednáno ve výši v místě a čase obvyklé; výjimku může
udělit rada města. Příjem z nájemného je příjmem příspěvkové organizace.
e) s předchozím souhlasem zřizovatele zcizovat svěřený movitý majetek nad 5 000 Kč z důvodu jeho dlouhodobé
neupotřebitelnosti. Výnos z prodeje tohoto majetku je příjmem příspěvkové organizace. Při prodeji majetku musí
být prodej uskutečněn pouze za cenu v místě a čase obvyklou pro prodávaný druh majetku. Případná odchylka od
ceny musí být se zdůvodněním předložena k projednání radě města.
f) s předchozím souhlasem zřizovatele provádět likvidaci neupotřebitelného svěřeného movitého majetku v hodnotě
nad 3 000 Kč,
g) s předchozím souhlasem zřizovatele pořizovat movitý majetek v hodnotě nad 40 000 Kč.
4. Při odepisování pohledávek postupuje příspěvková organizace podle příslušných předpisů. Návrh odpisu jednotlivých pohledávek do 20 000 Kč předkládá radě města, nad 20 000 Kč zastupitelstvu města.
5. Příspěvková organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele postupovat pohledávky dalším osobám, ani jinak
se závazky a pohledávkami manipulovat, rovněž není oprávněna bez souhlasu zřizovatele pohledávky promíjet.
6. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace. Stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření
s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních
předpisech.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO ŠUMPERK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
				
pracovníků Doris Šumperk
sídlo: Komenského 9, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852082
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V čl. 7 se v odstavci 3, zřizovací listiny vypouští text…“odst. 3“
V čl. 7 se v odst. 1 doplňuje další okruh doplňkové činnosti:
–– vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Uherský Brod
b) název příspěvkové organizace: TSUB, příspěvková organizace
sídlo: Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
identifikační číslo: 05583926
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se čl. III. odst. 2 písm. z) a gg), které nově zní:
z) správa, provoz, údržba, opravy a obnova veřejné zeleně, sadovnických a technických prvků; vydává souhlas se
zvláštním užíváním veřejné zeleně z titulu jejího správce a současně stanovuje podmínky pro toto zvláštní užívání;
gg) správa, provoz, opravy a údržba dešťových kanalizací v majetku města;
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doplňuje se v čl. III. odst. 2 písm. ii) ve znění:
ii) zajišťuje provoz systému nakládání s komunálními odpady města dle platných předpisů města, zajišťuje vývoz
odpadkových košů.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Doplňuje se příloha č. 2 ve znění:
Příloha č. 2 – Jmenovitý seznam ostatních hmotných nemovitých a movitých věcí.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Linka SOS Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Za Školou 570, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71294449
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění některých činností v působnosti zřizovatele v oblasti
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem hlavní činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat je poskytování sociální služby telefonické krizové pomoci dle § 55 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
jakožto terénní služby poskytované na přechodnou dobu osobám, které se nacházení v situaci ohrožení zdraví nebo
života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel.
2. Ředitele do funkce jmenuje a z funkce odvolává zřizovatel.
3. Ředitel zejména:
a) vystupuje jménem příspěvkové organizace navenek,
b) jedná a činí jménem příspěvkové 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
na přístupném místě v sídle příspěvkové organizace,
h) zajišťuje ostatní záležitosti potřebné k řádné činnosti organizace.
4. Při výkonu svých pravomocí je ředitel povinen řídit se ustanoveními příslušných právní 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.
5. Ředitel jedná a činí jménem příspěvkové organizace právní jednání osobně a samostatně, a to tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis a razítko příspěvkové 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 ředitele. V pověření či plné moci musí ředitel jednoznačně vymezit rozsah, 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:
1. Příspěvková organizace nemá vlastní majetek a hospodaří pouze s:
a) majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvková organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený
majetek“),
b) majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace využívá na základě nájemní smlouvy, smlouvy
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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 zřizovatele, který příspěvkové organizaci zřizovatele předá k hospodaření ke dni účinnosti
této zřizovací listiny nebo kdykoli později,
b) 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 měst Zlína nebo
c) jiných skutečností (ztráta či zničení svěřeného majetku, rozhodnutí státního orgánu apod.).
4. Příspěvková organizace je při správě svěřeného majetku povinna:
a) řídit se platnými obecně závaznými právními předpisy,
b) respektovat vnitřní předpisy zřizovatele, které upravují nakládání s majetkem zřizovatele,
c) respektovat pokyny zřizovatele, týkající se svěřeného majetku a jeho správy,
d) starat se o něj 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 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,
l) provádět jeho opravy, údržbu a právním 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 čerpání investičního fondu s uvedením
jmenovitého vymezení jednotlivých plánovaných akcí reprodukce majetku včetně jeho změn, popř. na základě
jiného rozhodnutí zřizovatele tvorby a
5. 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.
6. 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.
7. O případných výjimkách z povinností příspěvkové organizace při správě svěřeného majetku rozhoduje zřizovatel.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
1. Příspěvková organizace je povinna opatřit si písemný souhlas zřizovatele před provedením těchto právních jednání:
a) nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele,
b) nájem 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, jejich 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) uzavření 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 smlouvy o poskytování bankovních služeb určených pro vedení platebního styku a pro zhodnocování
dočasně volných finančních prostředků,
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f) uzavření smlouvy o zápůjčce nebo o úvěru, s výjimkou zápůjček 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 na 20.000,– 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 podnikání,
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 odstavci 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 právo zástavní, předkupní práva, služebnosti, práva stavby apod.); k těmto právním
jednáním je oprávněn pouze zřizovatel,
b) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních potřeb,
c) ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat,
d) nakupovat akcie či jiné cenné papíry,
e) vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem,
f) zřizovat nebo zakládat právnické osoby,
g) nabývat majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
4. Právní jednání učiněné příspěvkovou organizací v rozporu s ustanoveními odst. 1 až 3 je od počátku neplatné.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními 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, návratnými
finančními výpomocemi, či jinými formami financování, určenými 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
pro odměňování ředitele, či případné odvody a penál do rozpočtu zřizovatele dle příslušných ustanovení zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5. Odsouhlasení účetní uzávěrky příspěvkové organizace provádí Rada města Zlína. Zřizovatel je oprávněn nařídit
organizaci povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat je:
a) pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
b) kopírovací práce.
2. Příspěvková organizace může provozovat vymezenou doplňkovou činnost pouze za předpokladu, ž k tomu bude
mít příslušné oprávnění či povolení, pokud je právní předpisy vyžadují, při výkonu doplňkové činnosti nebudou
porušovány příslušné právní předpisy, nebude narušováno plnění hlavní činnosti a zisk z doplňkových činností
využije výhradně ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne o povolení jiného využití tohoto
zisku.
3. 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:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC JEZERNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Jezernice
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b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola, 751 31 Jezernice, okres Přerov,
				
příspěvková organizace
sídlo: 751 31 Jezernice 39
identifikační číslo: 71005633
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1) Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu, příspěvkové organizace je výkon mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny.
–– Mateřská škola
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
–– Základní škola a školní družina
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Školní družina zajišťuje volnočasové aktivity žáků před začátkem a po skončení vyučování dle stanovené provozní
doby.
–– Zařízení školní stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje, školní jídelna – výdejna
Příspěvková organizace jako školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která zajišťuje prostřednictvím třetí osoby své žáky a vlastní zaměstnance; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1) Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává starosta obce v zastoupení zřizovatele.
2) Ředitel vydává organizační řád, který předkládá zřizovateli ke schválení, Zde bude uveden zástupce statutárního
orgánu, který při jednání za příspěvkovou organizaci předloží zplnomocnění k jednání.
3) 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 při podpisu připojí ke svému
jménu „ředitel“.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1) Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí:
Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý
majetek nemá organizace „svěřený“.
2) Zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření žádný dlouhodobý majetek, veškerý dlouhodobý majetek nabývá PO do svého vlastnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
A. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku a ve svém vlastnictví
1) Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro
které byla zřízena, a to majetek nabytý:
a) Bezúplatným převodem 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 do 10 tis. 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 daru finančních účelově
neurčených do výše 10 tis. Kč za jednotlivý dar.
c) Bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 3000 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.
e) Na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce,
a to aktiva pořízená:
1. Na základě ročního rozpočtu organizace a koncepce obnovy drobného dlouhodobého majetku (viditelné období
v rozmezí min. 1 roku a max. 3 roky). Rozpočtem organizace se rozumí schválený plán nákladů a výnosů při
projednávání určení neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz a následné úpravy rozpočtu a výše příspěvku
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(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 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, a na
základě schválení přídělů do fondů zřizovatelem, při vypořádání hospodářského výsledku roku minulého.
Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace.
Do svého vlastnictví zahrnují též dlouhodobý majetek pořízení na základě souhlasu zřizovatele a zřizovatelem
schválené tvorby a rozpisu použití investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění), včetně
dalších úprav v běžném roce schváleného zřizovatelem.
Příspěvková organizace je oprávněna rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním
účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se
jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce
a jiným aktivitám, drobné dárky věcné apod. V tomto případě není nahlíženo na drobné „dárky“ jako na dary dle
§ 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., tedy jako majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena a není
tedy nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví, zejména následující povinnosti:
Vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně, a to:
–– zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
–– zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
Pojistit majetek.
Dodržovat veškerý právní a jiné předpisy v oblasti majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
Vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky za podmínek stanovených zřizovatelem:
Příspěvková organizace realizuje veřejnou zakázku jen s předchozím souhlasem zřizovatele a do max. předpokládané hodnoty 49 999 Kč bez DPH. Zadavatel zadává zakázku přímým nákupem, objednávkou, popř. smlouvou,
zejm. na základě zkušeností s obdobnými zakázkami již v minulosti realizovanými nebo na základě cen více dodavatelů. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 49 999 Kč bez DPH, realizuje veřejnou
zakázku zřizovatel. 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.
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
Příspěvková organizace je povinna řídit se při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 28 sestavuje rozpočet
a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje zřizovatel.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po
roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech. Zveřejňování návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace se řídí
§ 28a podle odstavce 1 a 2.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti
příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. Zveřejňování návrhu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace se řídí § 28a podle odstavce 3 a 4.
Zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci podle § 28 odst. 7 příspěvek na provoz zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb. Zřizovatel rozhoduje o výši příspěvku na provoz příspěvkové organizaci
za podmínky předložení těchto dokumentů:
Návrh ročního rozpočtu příspěvkové organizace.
Koncepce obnovy drobného dlouhodobého majetku příspěvkové organizace na období 1 – 3 roky.
Přehled o čerpání rozpočtu příspěvkové organizace. Tento přehled organizace předkládá čtvrtletně k mezitímním
účetním závěrkám a k roční uzávěrce. Přehled o čerpání rozpočtu příspěvkové organizace musí mít vypovídací
schopnost o jejím hospodaření v daném čtvrtletí a roce, zejména na straně výdajů vykazovat čerpání provozního
příspěvku zřizovatele a ostatních financí, které přijala do svého rozpočtu. Na straně příjmů jsou pak sledovány
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zejména vlastní příjmy organizace a ostatní příjmy.
d) 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.
e) Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje jako doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace, pronájem
movitého, nemovitého majetku a nájem nebytových prostor.
2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
a) Realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace.
b) Oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC KŘIŽÁNKY
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 28. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Křižánky
b) název příspěvkové organizace: Vzdělávací centrum Křižánky, příspěvková organizace
sídlo: Moravské Křižánky 126, 592 02 Křižánky
identifikační číslo: 72048883
OBEC LIPOVÁ - LÁZNĚ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Lipová-lázně
b) název příspěvkové organizace: Obecní služby Lipová-lázně, příspěvková organizace
sídlo: Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová – lázně 1
identifikační číslo: 86652214
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Organizace vykonává činnosti ve prospěch území a obyvatel obce na základě rozhodnutí zřizovatele hrazené plně
nebo částečně z příspěvku zřizovatele.
2. Organizace je zřízena za účelem zajišťování veřejně prospěšných služeb na celém území obce včetně jeho částí,
a to údržba veřejné zeleně, údržba místních a účelových komunikací včetně jejich čištění a zimní údržby, údržba
veřejného osvětlení, údržba mobiliáře, péče o čistotu a celkový vzhled obce, administrativní a technické zajištění
chodu sběrného dvora, svoz bioodpadu a odpadů z odpadkových košů, správa a údržba bytového i nebytového
fondu.
3. K naplnění účelu, pro který byla organizace zřízena, vykonává organizace tyto hlavní činnosti:
a) údržba, ošetřování a obnova veřejné zeleně, sadovnických, technických prvků a silniční vegetace,
b) údržba, úklid a čištění veřejných prostranství, včetně zimní údržby a údržby pomocí mechanizace,
c) čištění, 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,
d) zajištění údržby a opravy dopravního značení na místních a účelových komunikacích,
e) údržba a opravy mobiliáře, dětských hřišť, pískovišť a lanových prvků,
f) správa a údržba veřejného osvětlení,
g) administrativní a technické zajištění chodu sběrného dvora a místa zpětného odběru, nakládání s odpady, a to
zejména svoz objemného odpadu, bioodpadů a odpadu z odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství
a likvidace odpadů,
h) správa a údržba bytového a nebytového fondu,
i) správa, údržba a opravy vypůjčených nemovitých věcí,
j) správa a údržba hřbitova včetně údržby komunikací a oplocení,
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k) autoprovoz k zajištění vlastních výkonů činností, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
l) zajištění výkonu veřejně prospěšných prací,
m) zajištění výkonu obecně prospěšných prací (alternativních trestů),
n) zajištění výkonu veřejné služby (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi).
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je odpovědný za činnost organizace a je zaměstnancem této
organizace. V písemném styku se ředitel 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:
Zřizovatel poskytuje organizaci formou výpůjčky k hospodaření nemovité věci, které jsou uvedeny v příloze č.
1 zřizovací listiny. Dojde-li v průběhu účetního období ke změně hodnoty vypůjčených nemovitých věcí, bude
příloha č. 1 minimálně 1x ročně aktualizována.
Zřizovatel poskytuje organizaci formou výpůjčky k hospodaření movité věci, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny. Dojde-li v průběhu účetního období ke změně hodnoty vypůjčených movitých věcí, bude příloha
č. 1 minimálně 1x ročně aktualizována.
Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena,
a to:
o) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
p) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
q) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu zřizovatele je organizace povinna
dědictví odmítnout,
r) pořízený vlastní činností, evidovaný v účetní a podrozvahové evidenci.
Organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to:
s) na základě ročního plánu nákladů a výnosů schváleného zřizovatelem (včetně úprav schválených zřizovatelem
v průběhu roku),
t) na základě tvorby a použití fondů a na základě schválení přídělů do fondů zřizovatelem
u) při vypořádání výsledku hospodaření minulého roku,
v) na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu i fondovému hospodaření organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
1. Organizace hospodaří s vypůjčeným majetkem zřizovatele a dále s majetkem, který nabyla do svého vlastnictví.
2. Organizace je povinna a oprávněna vypůjčený majetek včetně majetku získaného vlastní činností spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej
v účetnictví.
3. Organizace je povinna vypůjčený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo
zneužitím nebo před neoprávněným zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci
včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Organizace
není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se
práva, pokud toto souvisí s vypůjčeným majetkem.
4. Organizace je povinna:
a) vést účetnictví a podrozvahovou evidenci tohoto majetku,
b) provádět pravidelnou roční inventarizaci,
c) předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence zřizovatele, které si vyžádá,
d) 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).
5. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
a) provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku vedeného v účetnictví na majetkových účtech v pořizovací ceně nad 20.000,– Kč,
b) převádět movitý majetek na jiné organizace nebo zřizovatele.
6. Organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku vedeného v podrozvahové evidenci,
b) provádět vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku v pořizovací ceně do 20.000,– Kč a současně
zůstatkové ceně do 5.000,– Kč.
7. Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 1.000,– Kč, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo by její náklady spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. Pohledávky však povede nadá-
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le ve svém účetnictví na podrozvahových účtech. Na vyžádání zřizovatele doloží organizace u těchto pohledávek,
že jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit od vymáhání pohledávky ve výši nad 1.000,– Kč může
organizace pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
8. Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o poskytnutí půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného
touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních
potřeb, v platném znění.
9. Organizace není oprávněna majetek, který má vypůjčený k hospodaření, prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním
právem ani věcnými břemeny, převést jej do správy jiné organizace nebo vložit do majetku jiné právnické osoby,
nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak.
10. Organizace nesmí do vlastnictví obce a své správy pořizovat nemovité věci.
11. Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nad 40.000,– Kč s výjimkou nemovitých věcí a dlouhodobý nehmotný
majetek v pořizovací ceně nad 60.000,– Kč je organizace oprávněna pořizovat do vlastnictví obce pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Ostatní majetek je organizace oprávněna nabývat do vlastnictví obce
a v souladu s rozpočtem organizace. O pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku je
organizace povinna informovat zřizovatele vždy do 30. června a 31. prosince kalendářního roku.
12. Stavební investiční činnost může organizace provádět pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Organizace může provádět bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele opravy a údržbu vypůjčeného majetku,
pokud výše nákladů na ně není vyšší než 50.000,– Kč v jednotlivém případě.
13. Stavební investiční činnost realizovaná z dotačních titulů provedená dle předcházejícího odstavce zůstává v účetní
evidenci organizace po dobu udržitelnosti projektu konkrétního dotačního titulu.
14. Organizace je oprávněna provádět bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku,
pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 60 000,– Kč.
15. Přebytečný majetek je dlouhodobý majetek s výjimkou nemovitých věcí, dlouhodobý nehmotný majetek a ostatní
majetek (např. vedený v operativní evidenci), který organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů. Neupotřebitelný majetek je dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou nemovitých věcí, dlouhodobý nehmotný majetek
a ostatní majetek (např. vedený v operativní evidenci), který pro své opotřebení nebo poškození, zastarání vlastností nebo pro nákladnost provozu a nehospodárnost nemůže již sloužit svému účelu.
16. Organizace je oprávněna převést úplatně za cenu obvyklou nebo dle odhadu přebytečný nebo neupotřebitelný
majetek definovaný v předcházejícím odstavci třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku jsou příjmem organizace a jsou zdrojem investičního fondu
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem z ostatního majetku
je příjmem organizace, která jej použije výhradně na obnovu vypůjčeného majetku. Organizace vede tyto příjmy
i výdaje v účetnictví odděleně.
17. Neupotřebitelný majetek definovaný v odst. 11) tohoto článku této zřizovací listiny je organizace oprávněna fyzicky zlikvidovat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
18. Organizace je oprávněna pronajmout, výjimečně zapůjčit nemovitý a movitý majetek, který má vypůjčený k hospodaření, na dobu určitou, nejdéle na jeden rok. Na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní
dobou delší než tři měsíce je organizace oprávněna pronajmout, výjimečně půjčit movitý majetek, který má vypůjčený k hospodaření, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými
zřizovatelem.
19. Organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský
rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. 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, vykonávaných pro osoby odlišné od zřizovatele na základě smluvního vztahu:
a) činnosti uvedené v čl. III. této zřizovací listiny vykonávané pro osoby odlišné od zřizovatele na základě smluvního
vztahu,
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona s těmito obory činností:
• poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
• poskytování technických služeb,
• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
• přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• poskytování technických služeb,
• poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,
• výroba, obchod a služby jinde nezařazené,
c) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot-
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nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. Doplňková činnost
jako celek nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová. Další podmínkou realizace doplňkové činnosti je oddělené sledování nákladů a výnosů pomocí analytiky doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zisk z doplňkové činnosti může organizace použít
pouze ve prospěch své hlavní činnosti, a to i v průběhu roku. Výjimečné jiné použití zisku je možné jen na základě
předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 16. 12. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Loučná nad Desnou
b) název příspěvkové organizace: Loučná lidem, příspěvková organizace
sídlo: Rejhotice 142, 788 11 Loučná nad Desnou
identifikační číslo: 05724104
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování bydlení v domě s pečovatelskou službou a poskytování služeb
občanům a návštěvníkům Obce Loučná nad Desnou.
2. Předmět činnosti organizace je plnění úkolů zřizovatele na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy
majetku zřizovatele, a to zejména:
a) poskytování bydlení v domě s pečovatelskou službou,
b) poskytování služeb občanům (dovoz obědů, úklid, praní prádla, dovoz nákupů, dovoz do zdravotnických, kulturních, sportovních a školských zařízení, vyzvednutí léků apod.),
c) provoz klubu důchodců,
d) provoz a správa sportovních a kulturních zařízení,
e) organizování a pořádání volnočasových, sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován a odvoláván starostou Obce Loučná nad Desnou. Je odpovědný zřizovateli za činnost organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními předpisy.
2. Ředitel jedná a zastupuje organizaci samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vypsanému či vytištěnému názvu organizace připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zřizovatele, předávaný organizaci k samostatnému hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny (dále jen „svěřený majetek§).
2. Zřizovatel předává organizaci k plnění úkolů rovněž movitý majetek, podle stavu inventarizace na základě řádné
inventarizace běžného roku, jehož inventární soupis je uložen u organizace, tj. včetně movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele a veškerého movitého majetku získaného organizací od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Zřizovatel níže vymezuje organizaci práva, která ji umožní, aby se svěřeným a vlastním majetkem mohla plnit
hlavní účel, k němuž byla zřízena.
2. Organizace je oprávněna majetek držet, přičemž s ním hospodaří za podmínek stanovených touto zřizovací listinou
a platnou právní úpravou tak, aby řádně plnila hlavní účel, k němuž byla zřízena a mimo to vykonávala doplňkovou činnost navazující na její hlavní účel, pokud jí zřizovatel výkon doplňkové činnosti v této zřizovací listině
povolil. Organizace je přitom povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a usnesení, rozhodnutí
a pokyny zřizovatele.
3. Nabývá-li organizace majetek, nabývá jej vždy pro zřizovatele, není-li v této listině, zákonem nebo rozhodnutím
zřizovatele stanoveno jinak. Majetek takto nabytý je evidován jako majetek zřizovatele svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření.
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4. K nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele je vždy potřeba předchozího písemného souhlasu zřizovatele s výjimkou těchto případů:
a) nabytí peněžitého daru účelově určeného i neurčeného do výše 40.000,– Kč,
b) nabytí nepeněžního daru v hodnotě do 40.000,– Kč,
c) nabytí majetku podle odstavce 8. písm. a) tohoto článku zřizovací listiny.
5. Do svého vlastnictví organizace nabývá veškerá pořízená oběžná aktiva, a to aktiva pořízená:
a) na základě ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí plán schválený zřizovatelem při projednávání určení
neinvestičního příspěvku na činnost organizace a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů)
schválené zřizovatelem,
b) na základě tvorby a použití rezervního fondu, investičního fondu, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních
potřeb,
c) na základě dalších rozhodnutí zřizovatele.
6. Do svého vlastnictví organizace dále nabývá veškerý drobný dlouhodobý drobný hmotný majetek do pořizovací
ceny 40.000,– Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek do pořizovací ceny 60.000,– Kč.
7. Vymezení práva a povinností k majetku:
a) organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o pronájmu či výpůjčce svěřeného majetku na dobu neurčitou, přičemž
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost vykonává všechna práva a povinnosti pronajímatele;
b) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitele organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace trvale nepotřebný movitý majetek do výše pořizovací ceny 10.000,– Kč za
kus vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci;
c) vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě b) podléhá schválení zřizovatelem.
8. Vymezení jiných majetkových práv a povinností k majetku:
a) organizace je oprávněna nakupovat a do vlastnictví zřizovatele nabývat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
včetně podepisování příslušných listina a činění úkonů zadavatele veřejné zakázky pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele za podmínky dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Souhlas se nevyžaduje při pořízení tohoto majetku z investičního fondu organizace. Nabytý majetek
se považuje za svěřený příspěvkové organizaci.
9. Organizace je povinna:
a) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací listinou nebo obecně závaznými
právními předpisy,
b) vést účetní evidenci svěřeného majetku dle obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí a pokynů zřizovatele,
c) zajišťovat povinnosti vlastníka z finančních, hygienických, požárních, bezpečnostních a jiných obecně závazných
předpisů,
d) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy svěřeného majetku,
e) není oprávněna uskutečňovat investiční výstavbu; tuto činnost zabezpečuje v plném rozsahu zřizovatel,
f) provádět pravidelnou inventarizaci svěřeného majetku v souladu s rozhodnutími a pokyny zřizovatele,
g) provádět odpisy svěřeného majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem,
h) řádně pojistit majetek, který není pojištěn zřizovatelem a dále dodržovat předpisy na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce; rozhodnutí o druhu a rozsahu pojištění svěřeného majetku je oprávněn učinit ředitel organizace,
i) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva zřizovatele;
o této skutečnosti je povinna organizace zřizovatele bezodkladně informovat,
j) uplatnit nárok na náhradu škody na majetku jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo
z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupků nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
k) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené platnými právními předpisy, a další potřebné
podklady, které si zřizovatel pro svoji potřebu vyžádá.
10. Organizace je povinna vymáhat vlastním jménem nebo jménem zřizovatele veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti
s cílem dosažení maximální efektivnosti.
11. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele činit jednostranné právní jednání
způsobující zánik pohledávky organizace, není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak.
12. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka stane nevymahatelnou, a to pouze
u pohledávek, jejich finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než 3 000 Kč, přičemž pohledávka musí být
po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být prokazatelně doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy
dlužníkovi k úhradě předmětné pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku nebo, že
u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly jeho výnos a tudíž vymáhání není efektivní,
hospodárné a účelné.
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13. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly,
práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací
1. Organizace je povinna vynakládat finanční prostředky hospodárně a efektivně pro plnění účelu, k němuž byla
zřízena, uvedenému v této zřizovací listině.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby:
a) plnila určené úkoly co nejhospodárnějším způsobem,
b) užívala příspěvků na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládajících se právních předpisech,
c) dosahovala efektivním způsobem plánovaných výnosů.
3. Ředitel organizace v rámci své odpovědnosti zavádí, udržuje a prověřuje vnitřní kontrolní systém a zajišťuje vymezení postavení a působnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců ve vnitřních předpisech tak, aby zajistil fungování řídící kontroly podle části čtvrté zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o finanční kontrole“).
Organizace je povinna vést ucelený přehled vnitřních předpisů.
4. Ředitel organizace je povinen zajistit, aby:
a) všichni vedoucí zaměstnanci organizace, v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností zajišťovali
fungování vnitřního kontrolního systému, zejména prováděli v rozsahu své působnosti řídící kontrolu v souladu
s § 26 zákona o finanční kontrole,
b) finanční kontrola byla tedy zajišťována jako součást vnitřního řízení při přípravě operací před jejich schválením,
při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření (tzv. řídící
kontrola).
5. Zřizovatel rozhodl, že ředitel organizace nezřizuje funkci útvaru interního auditu, neboť ji zřizovatel nahradí výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé zákona o finanční kontrole.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností zřizovatel povoluje organizaci vykonávat tyto doplňkové činnosti:
a) hostinská činnost,
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (volná živnost),
c) pronájem prostorů sloužících k podnikání.
2. Hostinská činnost je touto zřizovací listinou omezena na přípravu a prodej pokrmů a nápojů pro jiné subjekty.
3. Volná živnost v sobě zahrnuje tyto obory:
a) praní a mandlování prádla pro jednotlivce a organizace (s výjimkou hlavní činnosti v článku III.),
b) pronájem věcí movitých,
c) reklamní činnost.
4. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně od
činnosti hlavní.
5. Finanční hospodaření doplňkové činnosti se řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů:
a) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok, s výjimkou výjimečných a řádně odůvodněných případů,
b) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
c) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC OHNIŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Ohnišov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Ohnišov
sídlo: č. p. 182, 517 84 Ohnišov
identifikační číslo: 70979731
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Organizace se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.
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2. Organizace se zřizuje za účelem vykonávání činnosti mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny, a je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
3. Účel a předmět činnosti Organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských
vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání
napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnost vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 33 a násl. školského zákona).
Základní škola 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 (§ 44 a násl. školského zákona).
Školní družina, ve které se uskutečňuje zájmové vzdělávání, poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti (§ 111 a násl. školského zákona).
Školní jídelna je zařízením školního stravování, kde se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době
jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje také stravování zaměstnanců školy a stravovací služby i pro další
osoby, a to za úplatu (§ 119 školského zákona).
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a ze své funkce odvoláván dle pravidel
stanovených v § 166 školského zákona.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat Organizaci navenek a jednat jejím jménem ve
všech věcech týkajících se činnosti Organizace, a to v souladu se zřizovací listinou a v souladu s pokyny Zřizovatele. Ředitel jedná za organizaci tak, že k otisku razítka Organizace připojí svůj podpis. Ředitel dále plní veškeré
úkoly vyplývající z práva a povinností zaměstnavatele dle zák. č. 262/2000 Sb., zákoníku práce, a souvisejících
předpisů.
3. Ředitel rozhoduje o vnitřní struktuře Organizace, o řízení a pracovním zařazení jejich zaměstnanců, vydává organizační, provozní a jiné řády Organizace a také další vnitřní přepisy Organizace. Ředitel odpovídá za to, že při
činnosti Organizace budou dodržovány platné právní předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Ředitel určí jiného zaměstnance Organizace a pověří jej výkonem nezbytných úkonů pro dobu nepřítomnosti ředitele – zástupce ředitele. Zástupce ředitele jedná za Organizaci v době nepřítomnosti ředitele, a to v rozsahu svého
pověření a v souladu s platnými právními předpisy, pokyny Zřizovatele a vnitřními předpisy Organizace.
5. Ředitel plní i další povinnosti a úkoly ve smyslu § 164 a § 165 školského zákona.
6. Zřizovatel je oprávněn kontrolovat dodržování povinností ředitele vyplývajících z této zřizovací listiny.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Organizace užívá k plnění svého hlavního účelu a doplňkové činnosti, majetek ve vlastnictví Zřizovatele, který jí
byl předán k hospodaření ve smyslu § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tj.
„svěřený majetek“), nebo který jí byl předán na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dle § 2193 zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, (tj. „vypůjčený majetek“).
2. Organizaci se předává k hospodaření ve smyslu § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, majetek ve vlastnictví Zřizovatele („svěřený majetek“), a to:
• movité věci, jejichž účetní hodnota nepřevyšuje 40.000,– Kč, a které jsou v podobě inventurního soupisu každý
rok aktualizovány.
Seznam movitých věcí, jejichž účetní hodnota nepřevyšuje 40.000,– Kč, a které budou Organizaci svěřeny k hospodaření, bude Zřizovatelem pořizován k 31. 12. běžného roku pro svěřený majetek na následující kalendářní rok.
3. Organizaci se předává k hospodaření na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dle § 2193 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, majetek ve vlastnictví Zřizovatele („vypůjčený majetek“), a to:
• nemovité věci
–– pozemek parc. č. St. 226 – zastavěná plocha nádvoří – o výměře 1072 m2, jehož součástí je stavba Ohnišov, č.p.
182 – objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku parc. č. St. 226,
–– pozemek parc. č. St. 332 – zastavěná plocha nádvoří – o výměře 73 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. –
jiná stavba, stojící na pozemku č. St. 332,
–– část pozemku parc. č. 543/3 – ostatní plocha – o výměře 1448 m2, a to část pozemku, tak jak je blíže zakresleno
v mapě, která je přílohou smlouvy o výpůjčce, jež je nedílnou součástí této zřizovací listiny jako její příloha č. 1.
–– pozemek parc. č. St. 259 – zastavěná plocha nádvoří – o výměře 37 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. –
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objekt občanské vybavenosti, která není součástí pozemku par. č. St. 259, a která není zapsána na LV,
–– část pozemku parc. č. 543/2 – zahrada – o výměře 6003 m2, a to část tohoto pozemku, tak jak je blíže zakresleno
v mapě, která je přílohou smlouvy o výpůjčce, jež je nedílnou součástí této zřizovací listiny jako příloha č. 1.
–– To vše zapsané na LV č. 10001, pro k.ú. a obec Ohnišov, u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
–– movité věci, jejichž účetní hodnota převyšuje 40.000,– Kč, a které jsou uvedeny ve smlouvě o výpůjčce, jež je
nedílnou součástí této zřizovací listiny jako její příloha.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl Zřizovatelem předán k hospodaření ve smyslu čl. V. této zřizovací
listiny, a dále i s majetkem získaným pro Zřizovatele vlastní činností ve smyslu čl. VI. této zřizovací listiny, nepřevyšuje-li účetní hodnota tohoto majetku částku 40.000,– Kč (dále společně jen jako „svěřený majetek“).
2. Organizace je povinna se svěřeným majetkem hospodařit v souladu s platnými právními předpisy pro hospodaření
příspěvkových organizací a v souladu s touto zřizovací listinou.
3. Organizace je zejména povinna
–– využívat svěřený majetek efektivně a ekonomicky, k účelu, ke kterému byla Organizace zřízena, nebo k němuž
jí byl předán,
–– svěřený majetek chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
–– svěřený majetek chránit před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat nárok na náhradu škody,
–– udržovat svěřený majetek v dobrém a provozuschopném stavu, zajišťovat jeho opravu a údržbu, a to do částky
5000,– na vlastní náklady a bez souhlasu Zřizovatele,
–– zabezpečit provádění revizí a prohlídek nutných k zajištění řádného provozu,
–– pojistit svěřený majetek,
–– požádati Zřizovatele o souhlas s každou investicí do svěřeného majetku převyšující 10000,– Kč,
–– odpisovat svěřený majetek v souladu s platnými právními předpisy,
–– vést řádnou účetní a majetkovou evidenci svěřeného majetku,
–– vést svěřený majetek odděleně od majetku ve vlastnictví Organizace,
–– provádět inventarizaci svěřeného majetku v souladu s platnými právními předpisy,
–– na vyžádání Zřizovatele nebo jim pověřených osob umožnit pro potřeby kontroly přístup ke svěřenému majetku, zejména k účetní a majetkové evidenci, bankovním výpisům a dalším dokladům týkajícím s hospodaření
Organizace.
4. Organizace je oprávněna svěřený majetek zcizit, darovat, zatížit, zatížit, zastavit či vložit do jiného subjektu jen
s předchozím písemným souhlasem Zřizovatele.
5. Organizace může přenechat svěřený majetek jinému (nájem, výpůjčka…) jen pokud jej plně nevyužívá k plnění
hlavního účelu, pro který byla zřízena, ani jej nevyužije pro doplňkovou činnost. Při úplatném přenechání majetku
jiné osobě je Organizace povinna sjednat úplatu (např. nájemné) alespoň ve výši v místě a čase obvyklou. K nájmu
či výpůjčce na dobu delší než jeden rok, je potřeba předchozí písemný souhlas Zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti náležející
do živnosti volné – Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona)
–– Provozování kulturních, kulturně- vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí (obor činnosti náležející do živnosti volné – Předmět
podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)
–– Hostinská činnost (živnost řemeslná dle živnostenského zákona)
–– Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
–– Účast na prodejních akcích
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC VRDY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Vrdy
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola 1. Vrdy
sídlo: Větrná 120, 285 71 Vrdy
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identifikační číslo: 75032813
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy.
3. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
4. Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, během školního roku zabezpečuje
pro děti i zaměstnance mateřské školy, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Za příspěvkovou organizaci jedná navenek její ředitelka a to samostatně tak, že k tištěnému nebo
psanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Zřizovatel smlouvou o výpůjčce přenechal příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je specifikován v přílohách ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce
včetně všech příloh je součástí této zřizovací listiny.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)
Zřizovatel smlouvou o výpůjčce přenechal příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání ostatní majetek, který je
specifikován v přílohách ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce včetně všech příloh je součástí této zřizovací
listiny.
Ostatní majetek příspěvkové organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci.
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 trvalé
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Vrdy, a to k okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedené v Čl. f) této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
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 bez předchozího
(příp. s předchozím ve vymezených případech) písemného souhlasu zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Vrdy
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola II. Vrdy
sídlo: Školská 332, 285 71 Vrdy
identifikační číslo: 75032821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy.
3. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
4. Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, během školního roku zabezpečuje
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pro děti i zaměstnance mateřské školy, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Za příspěvkovou organizaci jedná navenek její ředitelka a to samostatně tak, že k tištěnému nebo
psanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Zřizovatel smlouvou o výpůjčce přenechal příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je specifikován v přílohách ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce
včetně všech příloh je součástí této zřizovací listiny.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)
Zřizovatel smlouvou o výpůjčce přenechal příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání ostatní majetek, který je
specifikován v přílohách ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce včetně všech příloh je součástí této zřizovací
listiny.
Ostatní majetek příspěvkové organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci.
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 trvalé
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Vrdy, a to k okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedené v Čl. f) této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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 bez předchozího
(příp. s předchozím ve vymezených případech) písemného souhlasu zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Vrdy
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Vrdy
sídlo: Školská 108, 285 71 Vrdy
identifikační číslo: 75032791
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy,
zařízení školního stravování, školní družiny.
3. Základní škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
4. Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, během školního roku zabezpečuje
pro děti i zaměstnance školy a pro mateřské školy, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména
pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
5. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak
ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. Za příspěvkovou organizaci jedná navenek její ředitel a to samostatně tak, že k tištěnému nebo psanému
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názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Zřizovatel smlouvou o výpůjčce přenechal příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je specifikován v přílohách ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce
včetně všech příloh je součástí této zřizovací listiny.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)
Zřizovatel smlouvou o výpůjčce přenechal příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání ostatní majetek, který je
specifikován v přílohách ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce včetně všech příloh je součástí této zřizovací
listiny.
Ostatní majetek příspěvkové organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci.
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 trvalé
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Vrdy, a to k okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedené v Čl. f) této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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 bez předchozího
(příp. s předchozím ve vymezených případech) písemného souhlasu zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Vrdy
b) název příspěvkové organizace: Technické služby Vrdy
sídlo: Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy
identifikační číslo: 495 40 793
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Obec Vrdy zřizuje Technické služby Vrdy (dále také jako „organizace“), jejichž hlavním účelem je plnění úkolů
v oblasti samostatné působnosti, zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.
2. Předmětem činnosti organizace odpovídajícím hlavnímu účelu je zabezpečení čistoty obce, správa a údržba veřejné zeleně, správa a údržba pohřebišť, správa a údržba zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, správa a údržba
dětských hřišť, správa a údržba majetku obce, ostatních veřejně prospěšných služeb pro obec, obyvatelstvo a organizace. Dále provádění oprav místních komunikací, provádění výzdoby, správa a údržba nemovitostí, provádění
a údržba svislého dopravního značení, silniční motorová doprava vozidly do 3,5 tuny, čištění komunikací, chodníků, včetně zimní údržby, provoz a oprava veřejného osvětlení, správa a označování ulic a údržba koupaliště.
Technické služby Vrdy mohou vyvíjet svoji činnost jen v rozsahu činnosti, které jsou uvedeny v zřizovací listině.
Vymezený rozsah činnosti nesmí překračovat.
3. Organizace je povinna přednostně provádět zejména udržování čistoty obce, veřejné zeleně a ostatní neplacené
služby k uspokojování obyvatel obce.
4. Organizace neprovádí doplňkovou činnost.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Organizace zastupuje navenek a je oprávněn jednat jménem organizace ve všech věcech statutární zástupce – vedoucí Technických služeb Vrdy, který odpovídá Radě obce Vrdy za činnost organizace. V době nepřítomnosti jej
zastupuje pověřený zástupce, který je v této době oprávněn jednat ve všech věcech organizace.
2. Podepisování za organizaci se provádí tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému názvu organizace připojí svůj
podpis vedoucí nebo jeho pověřený zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
1. Zřizovatel smlouvou o výpůjčce organizaci ke dni 1. 4. 2017 přenechal k bezplatnému užívání movitý a nemovitý
majetek. Tento movitý a nemovitý majetek je specifikován v přílohách ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva o výpůjč-
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ce včetně všech příloh je součástí zřizovací listiny.
2. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to:
• bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
• darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
• děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo
• jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
3. Požitky z vypůjčeného majetku náleží organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Organizace má tato práva k veškerému majetku:
1. Likvidaci majetku pořízeného zřizovatelem, který se stal nadbytečným nebo neupotřebitelný při činnosti organizace bude nadále provádět zřizovatel na základě návrhu organizace.
2. Likvidaci majetku pořízeného organizací, který se stal nadbytečný nebo neupotřebitelný při činnosti organizace
bude provádět organizace se souhlasem zřizovatele.
3. Se souhlasem zřizovatele může být na základě žádosti organizace učiněna výjimka práv výše uvedených.
4. Pojištění nemovitého a movitého majetku bude nadále provádět zřizovatel.
5. Příjemcem výtěžku z likvidace majetku zřizovatele je zřizovatel a výtěžku z likvidace majetku organizace je organizace.
Organizace je povinna:
1. Nepřevádět bez souhlasu zřizovatele jakýmkoliv způsobem majetek do vlastnictví jiné osoby.
2. Nezatížit majetek věcnými právy nebo jinak omezit bez souhlasu zřizovatele. Vést předepsanou evidenci veškerého majetku a provádět pravidelné inventarizace.
3. O majetek řádně pečovat, provádět jeho opravy a údržbu.
4. Hospodárně majetek užívat a chránit před zneužitím, odcizením, poškozením a ztrátou. K ochraně majetku musí
organizace používat všech právních prostředků.
5. Nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeném v této zřizovací listině.
6. Stavební úpravy v objektech, na které je dle právních předpisů potřeba stavební povolení nebo ohlášení, vyžadují
předchozí souhlas zřizovatele. Provedené stavební úpravy se po dokončení stanou součástí nemovitostí a tím i majetkem organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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