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MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy a spojů ČR
b) název příspěvkové organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
identifikační číslo: 65993390
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. „Základní účel a předmět činnosti“ se doplňuje takto:
- v odst. 1 odrážka první se doplňuje na konec věty:
„a stavbami“
Článek II. „Základní účel a předmět činnosti“ se mění takto:
- odst. 1 odrážka čtvrtá:
„- zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich součástí a příslušenství a dalších staveb nutných pro
provoz na dálnicích a silnicích a pro jejich údržbu a opravy a pořizování dalšího majetku nutného pro hospodaření
s tímto majetkem“
se vymazuje a nahrazuje se
„- zabezpečení výstavby, modernizace a pořizování staveb dálnic a silnic I. třídy včetně staveb, které svým účelem
slouží výlučně uživatelům pozemních komunikací dle § 10 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na odpočívkách, včetně jejich údržby a oprav, a pořizování dalšího majetku
nutného pro hospodaření s tímto majetkem“
Ostatní části zřizovací listiny jsou beze změn.
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název příspěvkové organizace: Fond dalšího vzdělávání, zkrácený název FDV
sídlo: Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
identifikační číslo: 00405698
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Základní účel činnosti:
Plnění podpůrných úkolů v oblasti zaměstnanosti
Předmět hlavní činnosti:
Odborné činnosti v oblasti dalšího vzdělávání a sociálního začleňování ve vazbě na trh práce
–– Analytická, koncepční, konzultační a informační podpora cílů a činnosti zřizovatele, a to úkolů daných zřizovatelem;
–– poskytování a organizace, získávání a správa prostředků v oblasti dalšího vzdělávání ve vazbě na trh práce;
–– zajišťování role administrátora pří tvorbě a aktualizaci Národní soustavy povolání (NSP), tj. aktualizace a tvorba popisu povolání, aktualizace a rozvoj aplikací informačního systému a metodické návrhy tvorby a aktualizace NSP, vše v rozsahu, který stanoví zřizovatel;
–– příprava, administrace, řízení a implementace projektů a programů spolufinancovaných z fondů EU, popř. z jiných zdrojů, na realizaci aktivit v rámci předmětu hlavní činnosti;
–– poskytování expertních, poradenských a informačních služeb v oblasti dalšího vzdělávání a zaměstnanosti,
včetně publikační činnosti;
–– spolupráce s ostatními subjekty státní a soukromé sféry na realizaci aktivit v rámci předmětu hlavní činnosti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr/yně práce a sociálních věcí.
2. Statutární orgán vystupuje jménem organizace a má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývající ze
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů.
3. V čele organizace stojí ředitel organizace, jemuž jsou podřízeny jednotlivé odbory organizace, které se dále člení
na oddělení či projektové týmy. Podrobné vymezení vnitřní organizační struktury je obsaženo v organizačním řádu
organizace.
4. Statutární orgán vydává organizační řád a další vnitřní přepisy organizace. Ty je povinen pravidelné aktualizovat
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tak, aby byly v souladu s právním řádem České republiky a příslušnými akty řízení zřizovatele, který zavazuje své
podřízené organizace.
5. Typy vnitřních předpisů, které je statutární orgán povinen předkládat zřizovateli, stanoví útvar zřizovatele, odpovědný za řídící a koordinační činnost vůči organizaci, po projednání s ředitelem organizace.
6. Kontrolním a iniciativním orgánem organizace je dozorčí rada.
7. Činnosti a pravomoci dozorčí rady jsou upraveny statutem dozorčí rady, které schvaluje ministr/yně práce a sociálních věcí.
8. Typy dokumentů, které je ředitel povinen předkládat zřizovateli se stanoviskem dozorčí rady, stanoví útvar zřizovatele, odpovědný za řídící a koordinační činnost vůči organizaci, po projednání s ředitelem organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
–– Organizace je počínaje 11. 1. 2016 příslušná hospodařit s majetkem České republiky včetně práva pohledávek,
ostatních majetkových hodnot a dalších aktiv, se kterými byla k tomuto datu příslušná hospodařit.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
–– Příslušnost hospodařit s majetkem je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zněních pozdějších předpisů, zejména § 54 odst.
1 a § 9 uvedeného zákona.
–– O majetku vede organizace evidenci a účetnictví podle předpisů platných pro tuto oblast. Složení a hodnota majetku jsou každoročně aktualizovány podle inventarizace provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů.
–– Majetek musí být užíván v souladu se základním účelem a předmětem hlavní činnosti organizace, případně
k vykonávání jiné činnosti organizace.
–– O majetek je povinna organizace řádně pečovat, užívat jej hospodárně a efektivně, udržovat jej v provozuschopném stavu, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy.
Finanční kontrola
–– Vzhledem k tomu, že organizace je pro účely finanční kontroly orgánem veřejné správy, je 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 organizace.
–– Při rozpočtování a 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.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Jiná činnost se povoluje v následujících oblastech:
–– Pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, vykonávané nad rámec hlavní činnosti;
–– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků nad rámec hlavní činnosti.
2. Jiná činnost smí být vykonávána za těchto podmínek:
–– Realizace jiné činnosti nesmí bránit organizaci ve vykonávání hlavní činnosti;
–– prostřednictvím jiné činnosti budou lépe využity ekonomické možnosti organizace nebo bude lépe využito
odbornosti zaměstnanců organizace;
–– účetnictví jiné činnosti bude organizace sledovat odděleně;
–– příspěvek zřizovatele nesmí být použit k realizaci jiné činnosti organizace;
–– jiná činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok;
–– zisk z jiné činnosti bude využit pro zajištění hlavní činnosti;
–– kalkulace cen stanoví organizace svým vnitřním předpisem.
3. Pro vykonávání jiné činnosti, vymezené touto zřizovací listinou, je organizace oprávněna využívat majetek organizace za předpokladu, že tím nenaruší svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
zrušení organizační složky státu ke dni 31. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
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b) název organizační složky: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii
sídlo: Čeperka 215, 63 345 Opatovice
identifikační číslo: 64244300
a její součást detašované pracoviště:
název: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii – pracoviště Ruzyně
sídlo: náměstí Českého povstání 32/4, 161 00 Praha 6
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Čl. II
Veškerý majetek ve vlastnictví České republiky, se kterým je ke dni 31. prosince 2015 příslušná hospodařit organizační složka státu, je svěřen organizační složce státu Ministerstvo vnitra a v jeho rámci k územnímu pracovišti Policejní prezidium České republiky, se sídlem Strojnická 935/27, 170 00 Praha, IČ 00007064 (dále jen „nástupnická
organizační složka státu“), které od 31. Prosince 2015 24:00 hod. přísluší hospodaření s tímto majetkem v souladu
s § 9 odst. 1 zákona o majetku České republiky.
Čl. III
Majetek podle čl. II, který zřizovatel svěřil nástupnické organizační složce státu zahrnuje:
1. Movitý majetek, uvedený v opatření č. j. MV – 166572 – 1/OBVV-2015
2. Nemovitý majetek, uvedený v opatření č. j. MV – 166572-1/OBVV-2015
ve znění pozdějších dodatků.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Čl. IV
Veškerá práva a závazky státu, který vykonávala organizační složka státu ke dni 31. prosince 2015, vykonává
nástupnická organizační složka státu. Účastníci vzdělávání v kurzech, které neposkytují stupeň vzdělávání (§ 114
zákona č. 561/2004 Sb.) se dnem 1. ledna 2016 stávají účastníky vzdělávání v těchto kurzech v nástupnické organizační složce státu. Studenti organizační složky státu (§ odst. 1 ve vztahu k § 150 odst. 1 a § 151 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb.) se dnem 1. ledna 2016 stávají studenty Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva
vnitra v Praze ve stejném oboru vzdělání.
změnu u organizační složky státu ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název organizační složky: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
sídlo: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
identifikační číslo: 48135453
ruší se text, který zní: součástí organizační složky státu je detašované pracoviště s názvem Vyšší Policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze – pracoviště Jihlava, Tolstého 14, 586 01 Jihlava
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V odstavci D. Účel, pro který se OSS zřizuje a tomu odpovídající přednost činnosti:
v odst. 1. „Účel zřízení OSS“ se text písmene e) zrušuje a nahrazuje takto:
e) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby pří získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení a autodopravy. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu
a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra,
v odst. 2. „Předmět činnosti OSS je“ se text v písm. e) zrušuje a nahrazuje takto:
d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, knihovny, sportovních a kulturních zařízení a autodopravy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V odstavci E. Určení majetku, který zřizovatel svěřuje organizační složce státu při jejím zřízení: se text v odstavcích 1. a 2. zrušuje a nahrazuje takto:
1. Seznam movitého majetku je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny a uložena u zřizovací
listiny v OSS,
2. Nemovitý majetek v OSS, zahrnuje stavby a pozemky zapsané v katastru nemovitostí
a) u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha
na LV č. 120 obec Hlavní město Praha katastrální území Hrdlořezy
na LV č. 511 obec Hlavní město Praha katastrální území Hloubětín,
b) u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální území Chomutov
na LV č. 133 obec Kryštofovy Hamry katastrální území Kryštofovy Hamry.
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změnu u organizační složky státu ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název organizační složky: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
identifikační číslo: 64422402
ruší se detašované pracoviště v Brně
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V odstavci D. Účel, pro který se OSS zřizuje a tomu odpovídající přednost činnosti:
v odst. 1. „Účel zřízení OSS“ se text písmene e) zrušuje a nahrazuje takto:
e) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby pří získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení a autodopravy. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu
a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra,
v odst. 2. „Předmět činnosti OSS je“ se text v písm. e) zrušuje a nahrazuje takto:
d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při provozování střelnice včetně oprav zbraní, školní
knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce a tisku studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V odstavci E. Určení majetku, který zřizovatel svěřuje organizační složce státu při jejím zřízení: se text v odstavcích 1. a 2. zrušuje a nahrazuje takto:
1. Seznam movitého majetku je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny a uložena u zřizovací
listiny v OSS,
2. Nemovitý majetek v OSS, zahrnuje stavby a pozemky zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, pracoviště Holešov
na LV č. 2010 obec Holešov katastrální území Holešov,
na LV č. 318 obec Holešov katastrální území Dobrotice,
na LV č. 324 obec Jankovice katastrální území Jankovice u Holešova.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) původní název příspěvkové organizace: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární
ochrany ve Frýdku - Místku
nový název: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany
sídlo: Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek - Místek
identifikační číslo: 64122654
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
oznamuje
změnu u organizační složky státu ke dni 25. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
b) název organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
sídlo: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
identifikační číslo: 00023833
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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 související 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.
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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 svého zřízení.
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 a 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 pro plnění svých úkolů,
–– vede a zajišťuje metainformační systém o provozovaných národních informačních systémech ve zdravotnictví,
–– vytváří definice 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 přepisů,
–– 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
agendy vývoje a údržby DRG,
–– poskytuje z NZIS údaje a informace potřebné pro stanovení koncepce a realizace státní zdravotní politiky, pro
řízení, kontrolu, vyhodnocování, plánovaní 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 přepisy,
–– zveřejňuje informace o činnosti Ústavu a výsledky statistických zjišťování na svých webových stránkách.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Vedoucím ústavu je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Právní úkony týkající se Ústavu
činí ředitel jménem státu, pokud právní předpis nestanoví jinak. Místem výkonu práce ředitele je Česká republika.
Vymezení předmětu činnosti Ústavu, základní informace o organizačním členění, vnitřních a vnějších vztazích
určuje Statut ústavu. Veškeré jeho změny a dodatky schvaluje zřizovatel.
Ústav se člení na centrální pracoviště se sídlem v Praze a regionální pracoviště v Brně. V případě potřeby při zajišťování funkčnosti NZIS Ústav zakládá se spolupracujícími organizacemi společné týmy či pracoviště na základě
vzájemně uzavřených smluv. Tato pracoviště jsou začleněna do organizační struktury a řídí se statutem Ústavu
a organizačním řádem Ústavu. Organizační členění je podrobně upraveno organizačním řádem Ústavu vydávaným
jeho ředitelem.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Ústav je účetní jednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s majetkem státu, který potřebuje
k výkonu stanoveného předmětu činnosti, a který tvoří věci movité a nemovité, práva, pohledávky a závazky. Celkový rozsah aktiv a pasiv rozvahy ke dni 31. 12. 2006 činil 114 465 tis. Kč. Rozsah majetku, ke kterému má Ústav
příslušnost hospodařit, je aktualizován v návaznosti na prováděné inventarizace.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V souladu s ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, si Ministerstvo zdravotnictví vyhrazuje podle § 12 odst. 6, § 22 odst. 6 cit. zákona schvalování následujících právních úkonů:
1. Schvalování smluv o úplatném nabytí nemovitých věcí, bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví České republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena jednotlivě přesáhne 300.000,– Kč,
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2. Schvalování smluv o převodu movitých věcí (nepodléhajících schválení podle § 22 odst. 4 cit. zák.) uzavíraných
organizací v případech, kdy zůstatková hodnota těchto movitostí jednotlivě je větší než 300.000,– Kč.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vykonává organizace jinou činnost, jejíž předmět
a rozsah je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Ústav je zřízen na dobu neurčitou. Ústav byl zřízen k 1. listopadu 1960.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu u organizační složky státu ke dni 31. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizační složky: Správa Národního parku České Švýcarsko
sídlo: Krásná Lípa
1. Úvodní věta zní:
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 161/1999 Sb., ve kterém se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko,
(dále jen „zákon č. 161/1999 Sb.“) ve znění pozdějších předpisů,
je zřízena
Správa Národního parku České Švýcarsko jako správní úřad, jejíž název, sídlo, identifikační číslo, organizační formu, základní účel, předmět hlavní činnosti, podmínky hospodaření organizační složky státu, vztahy k Ministerstvu
životního prostředí a další náležitosti zřizovací listiny jsou určeny takto:
2. V odstavci H. písm. b) zní:
b) Funkční označení vedoucího organizační složky státu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního
prostředí.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Český hydrometeorologický ústav
sídlo: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
1. V celém textu zřizovací listiny se slova „Evropské společenství“ nahrazují slovy „Evropská unie“.
2. V bodě 3. podbod 3. 3. písm. b) nově zní:
b) vytvářet a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, jakož i o stavu a vývoji
atmosféry a o množství a kvalitě vody ve smyslu legislativy Evropské unie a mezinárodních smluv.
3. V bodě 3. podbod 3. 6. nově zní:
3. 6. na základě pověření nebo oprávnění vykonávat:
a) funkci regionálního telekomunikačního centra v systému Světové služby počasí koordinované Světovou meteorologickou organizací (dále jen „SMO“),
b) funkci národní referenčního střediska pro Hydrologicky operativní mnohoúčelový subprogram SMO (dále je
„HOMS“),
c) funkci národního radiačního střediska SMO,
d) funkci centrálního pracoviště Radiační monitorovací sítě České republiky,
e) funkci zpracovatele nebo ověřovatele standardních hydrologických údajů ve smyslu ČSN 751400 – Hydrologické
údaje povrchových vod,
f) úřední měření v oboru měření průtoku ve vodních tocích metodou hydrometrování, na základě autorizace vydané
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
g) funkci meteorologické kalibrační laboratoře,
h) meteorologické zabezpečovací jaderných elektráren,
i) meteorologické zabezpečení civilního letectví,
j) funkci podnikového archivu na základě pověření Ministerstva vnitra,
k) znaleckou činnost v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie a čistoty ovzduší,
l) vydávat a rozšiřovat neperiodické publikace z oblasti odborné literatury na základě oprávnění udělené Ministerstvem kultury,
m) další funkce v národním a mezinárodním měřítku, např. Národní klimatický program ČR, na základě mezinárodních dohod o členství České republiky ve specializovaných orgánech Organizace spojených národů, resp. v jí
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řízených programech,
n) funkci specializované knihovny pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.
4. V bodě 3 se doplňuje nový podbod 3. 7. včetně poznámek pod čarou č. 1 až 10, který zní:
3. 7. na základě pověření podle § 35 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
vykonávat činnosti podle § 5 odst. 1 až 5, § 7 odst. 1 a 2, § 10 odst. 2 a 6 a § 30 zákona o ochraně ovzduší:
a) zpracování meteorologické předpovědi vzniku smogových situací, vyhlašování vzniku a ukončení smogové situace (vč. překročení regulační a varovné prahové hodnoty) a poskytování informací o vzniku a ukončení smogové
situace,
b) funkci pověřené právnické osoby ke sledování kvality ovzduší na celém území České republiky,
c) funkci pověřené právnické osoby k vedení registru emisí a stacionárních zdrojů a informačního systému kvality
ovzduší,
d) pravidelné informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a o aktuálním stavu ozónové vrstvy nad územím České republiky,
e) poskytování podkladů a informací Ministerstvu životního prostředí,
f) zpřístupňování informací,
g) projednávání umístění měřících stanic a zajišťování provozu Státní sítě imisního monitoringu podle zvláštního
právního předpisu,
h) funkci centra pro vymezení zón a aglomerací s překročenými imisními limity čistoty ovzduší pro zabezpečení
plnění legislativy,
i) funkci akreditované kalibrační laboratoře pro měření imisí a referenčního pracoviště imisního monitoringu čistoty
ovzduší,
j) funkci referenčního pracoviště pro modelování znečištění ovzduší pro účely hodnocení kvality ovzduší,
k) funkci referenčního pracoviště zpracovávajícího údaje o emisích a imisích podle požadavků sekretariátu EHK
Organizace spojených národů a pro Evropskou unii podle příslušné legislativy, včetně projekce emisí,
l) funkci pracoviště zpracovávajícího zprávy o kvalitě ovzduší podle příslušné legislativy,
m) funkci správce a provozovatele informačního systému ochrany kvality ovzduší (zkratka ISKO) včetně zajišťování
provozu a vývoje registru emisí a stacionárních zdrojů (zkratka REZZO),
n) zajišťování inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů za účelem vedení registru látek ovlivňujících klimatický systém Země podle požadavků mezinárodních úmluv.
5. V bodě 3 se doplňuje nový podbod 3. 8. včetně poznámek pod čarou č. 11 až 13, který zní:
3.8 na základě zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů vykonávat činnosti podle § 21 odst. 2-5, § 22, § 54 odst. 5, § 73, § 102 odst. 2 zákona o vodách, a to
zejména:
a) funkce pověřeného odborného subjektu ke zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informačních systémů veřejné správy podle pokynů zřizovatele,
b) funkci pověřeného odborného subjektu k sestavování hydrologické bilance,
c) funkci pracoviště předpovědní povodňové služby.
6. Vkládá se nový podbod 4. včetně poznámky pod čarou č. 14, který zní:
4. Předmětem jiné činnosti je:
–– pořádání odborných kurzů, exkurzí, školení a jiných vzdělávacích akcí pro veřejnost, včetně lektorské činnosti,
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
–– poskytování ubytovacích služeb,
–– provozování čističky odpadních vod,
–– zprostředkování obchodu a služeb.
Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 5 až 9.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola, Střední škola a Dětský domov, Vyškov, sídl. Osvobození 55
nový název: Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace
sídlo: Sídl. Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 70843082
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sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 2. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín (zanikající)
identifikační číslo: 49939459
a) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín (přejímající)
b) sídlo: Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 49939416
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo (zanikající)
identifikační číslo: 68685246
a) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo (přejímající)
nový název: Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace
b) sídlo: Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
identifikační číslo: 70841675
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 (zanikající)
identifikační číslo: 44993439
a) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 (přejímající)
nový název: Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova, příspěvková organizace
b) sídlo: Helceletova 234/4, 602 00 Brno
identifikační číslo: 44993412
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
nové sídlo: Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim
identifikační číslo: 44946881
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Jedovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Na Větráku 463, 679 06 Jedovice
identifikační číslo: 00839621
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Služby a správa majetku Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Cejl 73, 601 82 Brno
identifikační číslo: 04689275
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajišťování služeb spojených se správou nepotřebných budov a majetku Jihomoravského kraje.
2. Předmět činnosti:
Zajištění a provádění služeb souvisejících se správou budov a majetku Jihomoravského kraje, nevyužívají pro
svou činnost. Jedná se zejména o:
–– servis a údržba budov a jejich areálů,
–– správa bytového fondu,
–– uzavírání nájemních a podnájemních smluv,
–– rozúčtování a výběr nájemného a plateb za služby spojené s nájmem a podnájmem,
–– ostraha a ochrana objektů,
–– zajištění provozu systémů managementu hospodaření s energií pro objekty Jihomoravského kraje dle směrnice
ČSN EN ISO 50001.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává Rada
Jihomoravského kraje.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. V případě písemného právního jednání připojí k názvu organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis.
3. Ředitel je povinen z řad zaměstnanců příspěvkové organizace jmenovat svého zástupce, který je po dobu jeho
nepřítomnosti zastupuje v rozsahu stanovém vnitřním předpisem příspěvkové organizace.
Navrhovaná organizační struktura příspěvkové organizace je přílohou č. 1 této zřizovací listiny. Příspěvkovou
organizaci řídí ředitel.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek tvořený nemovitými věcmi zapisovanými do katastru nemovitostní.
2. Zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou
majetku uvedeného v odst. 1).
3. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele ostatní majetek.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného ostatního movitého
majetku zřizovatele předaného k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) v případech a v rozsahu stanoveném
předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním či jiným
právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
• pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve
svém vlastnictví,
• pojistit majetek, v případě, že majetek nepojistí zřizovatel,
• zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
• dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např.
zajišťování údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
• při pronájmu majetku nebo propachtování majetku sjednat nájemné či pachtovné nejméně než je cena v daném
místě a čase obvyklá nebo zdůvodněná. V případě uzavření smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna
sjednat inflační doložku,
• informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu či pachtu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv
je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho
vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele
k předání smlouvy,
• využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících
se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění pojistných smluv
a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
• řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací,
• řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
5. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
• vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout, propachtovat nebo přenechat do výpůjčky movitý majetek, ne-
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movitý majetek, byt nebo prostor sloužící k podnikání nebo na základě písemné smlouvy na dobu do jednoho
roku včetně. Doba trvání nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být prodlužena
příspěvkovou organizací maximálně o další rok. K dalšímu prodloužení doby trvání nájmu, pachtu nebo výpůjčky nebo jejich opětovnému sjednání je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem, pacht nebo
výpůjčka majetku nesmí ohrozit hlavní činnosti organizace,
• vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout, propachtovat nebo přenechat do výpůjčky movitý majetek,
nemovitý majetek, byt nebo prostor sloužící k podnikání na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
• udělit jménem zřizovatele, nájemci písemný souhlas k výměně bytu nacházejícího se v nemovitosti, která jí
byla zřizovatelem předána k hospodaření.
6. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
• bezúplatným převodem zřizovatele,
• darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
• děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
• jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
2. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
• vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to zvlášť majetek nabytý
bezúplatným převodem od zřizovatele a zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním,
• pojistit majetek, v případě, že majetek nepojistí zřizovatel,
• dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádné plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
• řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánu zřizovatele,
• pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Další práva a povinnosti ke svěřenému majetku a majetku ve vlastnictví organizace
1. Příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky,
jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé
potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého
rozsahu.
2. Příspěvková organizace je oprávněna v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů
požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku
než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím
schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může
příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
3. Příspěvková organizace je oprávněna v případě investiční činnosti financované z fondu investic příspěvkové organizace v hodnotě nad 500.000,– Kč bez DPH v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po
předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace není oprávněna zatěžovat majetek jiného vlastníka věcnými břemeny či jiným právem ve
prospěch Jihomoravského kraje nebo jím zřízené příspěvkové organizace jako oprávněného.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu, pachtovní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s ji-
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ným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti
let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší.
3. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu a pachtu movitého majetku, nemovitého majetku, bytu nebo prostor sloužících k podnikání jako vlastní výnosy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti:
–– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
–– Poskytování technických služeb,
–– Ostraha majetku a osob,
–– Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
–– Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
–– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
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,
c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem,
d) má příslušné oprávnění k podnikání, pokud jej zvláštní přepisy vyžadují.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa silnic Královehradeckého kraje
sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
identifikační číslo: 70947996
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mění se Čl. 2 odst. 1, který zní:
Základní účel:
Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. je zřízena za účelem správy silnic II. a III. třídy, včetně součástí
a příslušenství, silničních a silničních pomocných pozemků a pozemků Královéhradeckého kraje, které dnem
1. 10. 2001 přešly do majetku Královéhradeckého kraje v rozsahu územní působnosti silniční sítě kraje.
Základní účel:
Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. je zřízena za účelem správy silnic II. a III. třídy, včetně součástí a příslušenství, silničních a pomocných pozemků a pozemků Královéhradeckého kraje.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Mění se a doplňuje Čl. 4, bod 4. 2. 1. tak, že nadále zní:
4. 2. 1. Nabývání nemovitého majetku
1. Příspěvková organizace nabývá úplatně i bezúplatně nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele bez jediného
souhlasu za níže uvedených podmínek.
2. Jedná se o nemovitý majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
3. V případě úplatného nabývání musí být cena, za kterou je nemovitý majetek nabýván rovna nebo nižší než cena
v místě a čase obvyklá.
4. V ostatních případech příspěvková organizace nabývá nemovitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele ve smyslu ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů5. Nemovitý majetek, který pro zřizovatele příspěvková organizace nabývá, se považuje ode dne jeho nabytí za majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci.
6. V případě nabývání nemovitého majetku prostřednictvím směny je vždy nutný předchozí souhlas zřizovatele.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Paprsek, příspěvková organizace (zanikající)
a) název příspěvkové organizace: Domov Duha, příspěvková organizace (přejímající)
b) sídlo: Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 48804886
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborná léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 154
identifikační číslo: 00849081
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností:
–– Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
–– Velkoobchod a maloobchod
–– Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
–– Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
–– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
–– Pronájem a půjčování věcí movitých
–– Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
–– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávácích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a akcí
–– Ubytovací služby
–– Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
–– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
2) Hostinská činnost
3) Masérské, rekondiční a regenerační služby
4) Čištění a praní textilu a oděvů
5) Výroba elektřiny
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
sídlo: Komenského 677, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 00848875
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících řádný provoz
Hostinská činnost
Pekařství, cukrářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
–– ubytovací služby
–– pronájem a půjčování věcí movitých
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–– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
–– poskytování technických služeb
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela
				
Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
sídlo: Pöttingova 2, 771 00 Olomouc
identifikační číslo: 00600938
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace je dále oprávněna organizovat výuku a zkoušky z českého jazyka pro cizince na základě zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění a provádějících předpisů k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola, vyšší odborná škola,
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, domov mládeže a školní jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc
sídlo: třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601683
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu.
Odloučené pracoviště organizace umístěné na adrese Gorazdovo nám. 64/1, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
je ve smyslu § 34 odst. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, určeno k poskytování výchovy
a vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – mateřská škola, základní škola, školní
družina, internát, speciálně pedagogické centrum a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Slovenské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
sídlo: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc
identifikační číslo: 00601781
Stávající Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1
Část A) Nemovitý majetek - stavby
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastu nemovitostí
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
Část A3) Bytové a nebytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí
Část B) Nemovitý majetek – pozemky
Část C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
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sídlo: Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc
identifikační číslo: 00100625
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace ke zřizovací listině se doplňuje o část:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum v Olomouci
sídlo: nám. Republiky 5/6, 771 73 Olomouc
identifikační číslo: 00100609
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace ke zřizovací listině zní:
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastu nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B1) Nemovitý majetek – pozemky
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk
identifikační číslo: 00098311
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace ke zřizovací listině se z části:
B1) Nemovitý majetek – pozemky vypouští položka.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 00091405
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovací listina se v článku VI. Okruhy doplňkové činnosti v bodě 1 doplňuje o odstavec b)
ve znění:
–– hostinská činnost;
–– prodej kvasného lihu, konzumního lihu a a lihovin;
–– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 zákona č. 455/1991, živnostenský zákon,
obor činnosti 47 – Zprostředkování obchodu a služeb,
obor činnosti 48 – Velkoobchod a maloobchod.
Provozování živností hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin je omezeno na provozování Muzejní kavárny Špalíček v objektu ul Uprkova 18/Hradební 23, Prostějov a v objektu Astrnomického
oddělení – Hvězdárny, Kolářova sady 3348, Prostějov.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace
nový název: Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace
sídlo: Červenka, Nádražní 105, pošta Litovel, 784 01
identifikační číslo: 75004402
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace

stránka 16

Ústřední věstník

Částka 3/2016

nový název: Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace
sídlo: Jesenec č. p. 1, 798 53
identifikační číslo: 71197702
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace
nový název: Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace
sídlo: Hrubá Voda č. p. 11, pošta Hlubočky, 783 61
identifikační číslo: 75004399
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace
nový název: Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Šumperk, U Sanatoria 25, 787 01
identifikační číslo: 75004011
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 49, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových
organizací Olomouckého kraje působících v sociální oblasti.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Libina, příspěvková organizace
nový název: Sociální služby Libina, příspěvková organizace
sídlo: Libina č. p. 540, 788 05
identifikační číslo: 75003988
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace
nový název: Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace
sídlo: Štíty, Na Pilníku 222, 789 91
identifikační číslo: 75004003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace
nový název: Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace
sídlo: Loštice, Hradská 113, 789 83
identifikační číslo: 75004020
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace
nový název: Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace
sídlo: Prostějov, Nerudova 70, 796 01
identifikační číslo: 71197699
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace
sídlo: Jeseník, Moravská 814/2, 790 01
identifikační číslo: 75004097
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 47 a 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: 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:
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.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část B) Nemovitý majetek – pozemky se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
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:
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.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Od 1. 1. 2016 je Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, sloučeno s Domovem ADAM Dřevohostice,
příspěvkovou organizací, se sídlem Dřevohostice, Lapač 449, PSČ 751 14, IČ 61985899. Nástupnickou organizací
je Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace, který je zřízena dobu neurčitou.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A) Nemovitý majetek - stavby
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastu nemovitostí
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
Část B) Nemovitý majetek – pozemky
Část C) Ostatní majetek
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, a to v rozsahu vymezeném invetarizací
majetku rpovedených v Centru Dominika Kokory, příspěvkové organizaci, a Domově ADAM Dřevohostice, příspěvkové organizaci, ke dni 31. 12. 20014, který je definován v inventurních předpisech.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Libavá, okres Olomouc,
				
příspěvková organizace
sídlo: Náměstí 150, Libavá, Město Libavá, 785 01 Šternberk
nové sídlo: Náměstí 150, 783 07 Město Libavá
identifikační číslo: 75007592
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace
sídlo: 790 70, Javorník, Školní 104
identifikační číslo: 75004101
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část B) Nemovitý majetek – pozemky se nahrazuje následujícím novým zněním.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 3. 2016
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
Příloha č. 1 zřizovací listiny se mění takto:
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod Kuňkou
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sídlo: Ráby č.p. 162, 533 52 Staré Hradiště
identifikační číslo: 71176217
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
Hlavní účel
Domov pod Kuňkou je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytováné sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné
osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služby
je poskytována klientům od 18 let věku s mentálním případně s kombinovým postižením.
Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována klientům od
19 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením.
Na základě zákona o sociálních službách Domov pod Kuňkou dále
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov pod Kuňkou dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• vytváření podmínek Základní škole a Praktické škole svítání, o. p. s. k provozování školní třídy Základní školy
speciální a třídy Praktické školy dvouleté v areálu Domova pod Kuňkou pro poskytování zvdělávní uživatelům
služeb,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na
přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u fontány
sídlo: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
identifikační číslo: 71176225
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
Hlavní účel
Domov u fontány je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
a) domovy pro seniory podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) domovy se zvláštním režimem podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
c) odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Poskytováné sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné
osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby pro seniory – služby je poskytována
klientům od 50 let věku, jejichž soběstačnost je snížena zejména z důvodu věku a vyžadují celodenně pomoc jiné
osoby.
Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy se vzláštním režimem – služba je poskytována
klientům od 45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence, stařecké demence,
případně jiných druhů demencí.
Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od
45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Sociální služby domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov u fontány dále zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
(§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov u fontány dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na
přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto:
V souladu s ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějiších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
• hostinská činnost
• výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
–– ubytovací služby
–– výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů.
Tyto činnosti vykonává Domov u fontány na základě zvláštního oprávnění.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 00854310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
Hlavní účel
Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
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pozdějších předpisů,
b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytováné sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné
osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služby je
poskytována klientům od 18 let věku s mentálním postižením v kombinaci s potižením tělesným nebo smyslovým.
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována klientům od 18
let věku s mentálním postižením v kombinaci s potižením tělesným nebo smyslovým.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám.
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov u studánky dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na
přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se 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. 2016
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 změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
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. 413/94 (orná půda), obec Letohrad, katastrální území Letohrad,
–– pozemek, označený jako p.p.č. 413/41 (orná půda), obec Letohrad, katastrální území Letohrad.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se 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.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Školní statek, Mělník, Dobrovského 1777 (zanikající)
sídlo: Dobrovského 1777, 276 01 Mělník
identifikační číslo: 00068535
a) název příspěvkové organizace: Školní statek Mělník, příspěvková organizace (přejímající)
b) sídlo: Hlavní 169, 250 89 Lázně Toušeň
identifikační číslo: 72081368
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o předání majetku Středočeského kraje, se kterým hospodaří zanikající příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Školní statek, Mělník, Dobrovského 1777, se sídlem
Dobrovského 1777, 276 01 Mělník, IČ 00 068 535 ke dni 31. 12. 2015, k hospodaření přejímající příspěvkové
organizaci zřizované Středočeským krajem Školní statek Středočeského kraje, příspěková orgnizace, se sídlem
Hlavní 169, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 72 081 368.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Na přejímající organizaci Školní statek Středočeského kraje, příspěková orgnizace, se sídlem Hlavní 169, 250 89
Lázně Toušeň, IČ 72 081 368 přecházejí k tomuto datu v plném rozsahu práva a závazky slučované příspěvkové organizace Školní statek, Mělník, Dobrovského 1777, se sídlem Dobrovského 1777, 276 01 Mělník, IČ 00 068 535,
včetně práv a závazků vyplývající z pracovněprávních vztahů.
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
sídlo: K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
identifikační číslo: 48461636
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
2. Truhlářství, podlahářství
3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
4. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 8. 11. 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jihlava
sídlo: J. Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 60545984
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 8. 11. 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně
sídlo: Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 60126698
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1. Projektová činnost ve výstavbě
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
3. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 8. 11. 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
sídlo: Dvořákova 404/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 00637696
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to pouze:
• Pronájem a půjčování věcí movitých (obor č. 59)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
3. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 8. 11. 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami
				
Nové Město na Moravě
sídlo: Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
identifikační číslo: 48895512
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
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Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to pouze:
• Pronájem a půjčování věcí movitých (obor č. 59)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 8. 11. 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola
				
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
sídlo: Sázavská 543, 582 91 Světlá nad Sázavou
identifikační číslo: 15060977
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
2. Zpracování kamene
3. Broušení a leptání skla
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Výroba a zpracování skla (obor č. 20)
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
5. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 8. 11. 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická,
				
Bystřice pod Perštejnem
sídlo: Dr. Veselého 343, 593 17 Bystřice nad Pernštejnem
identifikační číslo: 48895504
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
2. Opravy silničních vozidel
3. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3.5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní,
- mezinárodní příležitostná osobní
4. Provozování autoškoly
5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to pouze:
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (obor č. 14)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
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• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (obor č. 74)
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 8. 11. 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Střední škola stavební Třebíč
sídlo: Kubišova 1214, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 60418451
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Projektová činnost ve výstavbě
2. Hostinská činnost
3. Zednictví
4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
5. Truhlářství, podlahářství
6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to pouze:
• Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků (obor č. 7)
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Pronájem a půjčování věcí movitých (obor č. 59)
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (obor č. 60)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (obor č. 74)
7. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 18. 9. 2012.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslové školy a Střední odborné učiliště, Pelhřimov
sídlo: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 14450470
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příloha č. 1 zřizovací listiny nové zní:
Vymezení majetku, který se organizaci předává k hospodaření a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití k datu
1. 1. 2013
A. Nemovité věci (pozemky, budovy a další stavby, trvalé porosty)
1. Budovy a stavby
pořizovací hodnota
133 373 047,39 Kč
oprávky		
40 003 309,73 Kč
zůstatková hodnota
93 369 737,66 Kč
2. Pozemky
pořizovací hodnota
2 264 276,90 Kč
Jednotlivé nemovité věci jsou ke dni 1. 1. 2013 položkově uvedeny v inventurních soupisech uložených u organizace a odvětvového odboru krajského úřadu.
2. Příloha č. 2 zřizovací listiny nově zní. Vymezení majetku, který se organizaci předává k hospodaření a k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití k datu 1. 1. 2013
B. Movité věci
1. Dlouhodobý hmotný majetek
pořizovací hodnota
56 853 385,79 Kč
oprávky		
33 276 248,88 Kč
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zůstatková hodnota
23 577 136,91 Kč
Jednotlivé věci jsou ke dni 1. 1. 2013 položkově uvedeny v inventurních soupisech uložených u organizace a odvětvového odboru krajského úřadu.
2. Dlouhodobý nehmotný majetek movitý
pořizovací cena
210 209,00 Kč
oprávky		
24 139,00 Kč
zůstatková cena
186 070,00 Kč
Jednotlivé věci jsou ke dni 1. 1. 2013 položkově uvedeny v inventurních soupisech uložených u organizace a odvětvového odboru krajského úřadu.
3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
pořizovací hodnota
1 701 881,80 Kč
oprávky		
1 701 881,80 Kč
zůstatková hodnota
0,00 Kč
4. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
pořizovací hodnota
32 710 079,55 Kč
oprávky		
32 710 079,55 Kč
zůstatková hodnota
0,00 Kč
5. Umělecká díla a předměty
520,00 Kč
oprávky			
0,00 Kč
zůstatková hodnota		
520,00 Kč
Jednotlivé věci jsou ke dni 1. 1. 2013 položkově uvedeny v inventurních soupisech uložených u organizace a odvětvového odboru krajského úřadu.
4. Bod C. Ostatní majetek zřizovací listiny nově zní:
Položkový přehled předávaného majetku a pohledávek je ke dni 1. 1. 2013 uveden v inventurních soupisech uložených u organizace a odvětvového odboru krajského úřadu.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
3. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah
doplňkové činnosti takto:
1. Hostinská činnost
2. Opravy silničních vozidel
3. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
4. Provozování autoškoly
5. Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost (oboř č. 1)
• Výroba strojů a zařízení (obor č. 31)
• Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti (obor č. 45)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
7. Rozvod tepelné energie
8. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 17. 9. 2013.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 5. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Školní statek Humpolec
sídlo: Dusilov 384, 396 01 Humpolec
identifikační číslo: 00072583
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
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6. Zemědělská výroba - zemědělská činnost, která je nezbytná pro zajištění činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky
7. Řeznictví a uzenářství
8. Silniční motorová doprava
9. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
10. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 12. 5. 2015.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti.
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 4. 2015
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
nový název: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín
sídlo: Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín
identifikační číslo: 70238898
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název příspěvkové organizace: Plavecká škola Zlín
sídlo: Hradská 888, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 49156845
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bohnice
sídlo: Na Hranicích 674, 181 00 Praha 8
identifikační číslo: 71294287
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů, v domově pro seniory. Na tuto službu se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rady hlavního města Prahy. Ředitel jedná
jménem organizace samostatně a podepisuje za organizace tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 1. 9. 2015, jehož inventární soupis je uložen u organizace,
včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizaci do vlastnictví zřizovatele po 1. 9. 2015
a veškerého movitého majetku získaného organizací po 1. 9. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele,
jestliže se jedná o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetekem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřizena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
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a) majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených
v této zřizovací listině,
b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
c) 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,
d) 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,
e) zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou,
f) zastupovat hlavní město Praha ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele poze 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 základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územníh rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,
b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
c) svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům
jiných subjektů,
e) 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.
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
5. 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.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace nevykonává doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 vyjma ustanovení o předmětu činnosti dle čl. VI této zřizovací listiny a ustanovení o nemovitém majetku dle čl. VIII této zřizovací listiny, která nabývají účinnosti dnem
1. 1. 2016.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4
nový název: Obchodní akademie Bubeneč
sídlo: Krupkovo náměstí 4, 160 00 Praha 6
identifikační číslo: 61384534
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Bubeneč.
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 Obchodní akademie Bubeneč.
V ostatním se znění přílohy č.21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
sídlo: Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
identifikační číslo: 70872741
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění v domově se
zvláštním režimem. Na tuto službu se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. Poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům.
Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chodov
sídlo: Donovalská 2222, 149 00 Praha 4
identifikační číslo: 70876606
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
–– pronájem nebytových prostor,
–– poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v registraci nestátního zdravotnického zařízení,
–– ubytování zaměstnanců organizace,
–– zajištění podmínek a umožnění praktického vyučování žáků středních škol a středisek praktického vyučování.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Správa služeb hl. m. Prahy
sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň
Čl. VI. odst. 2, bod 2.6 nově zní:
Výkon oprávnění hlavního města Prahy uvedený v ustanovení § 19b a § 19c zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v odstranění silničních vozidel a jejich vraků z místních
a účelových komunikací včetně jejich hlídání.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Ďáblice
sídlo: Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8
identifikační číslo: 70875839
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Paprsek
sídlo: Šestajovická 19, 190 00 Praha 9
V čl. VI bod 1. nově zní takto:
1) Komplexní interdisciplinární péče o děti, mládež a mladé dospělé s postižením a o jejich rodiny, a jejich rodiny,
a to zejména:
a) Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v denním stacionáři a v chráněném bydlení. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, které je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
b) Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytované na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
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c) Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.
d) Organizace a realizace přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, včetně psychologických vyšetření a odborných psychologických posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
e) Poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v oprávnění dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů.
2) Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organiazce Dětské centrum Paprsek nově zní takto:
Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Dětské
cetrum Paprsek.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy,
				
u Boroviček 1
sídlo: U Boroviček 1, 160 00 Praha 6 - Řepy
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Znění článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• pronájem služebního bytu v budově U Boroviček 1, 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:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola umělecká a řemeslná
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Znění článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
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• obráběčství,
• povrchové úpravy a sváření kovů,
• truhlářství,
• zámečnictví,
• výroba a opravy čalounických výrobků,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• nákup zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej,
• pronájem služebního bytu v budově Na Výsluní 150/6, Praha 10 - Strašnice, 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 Střední škola umělecká a řemeslná, se ruší a nově
zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořící jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
				
Poděbradská 1/179
sídlo: Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Znění článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• pronájem služebního bytu v budově Pod Balkánem 599, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
• pronájem rekreačního objektu ve Strážném,
• pronájem rekreačního objektu v Horním Ostrovci,
• zámečnictví,
• výroba, instalace a opravy elektrických zařízení,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• hostinská činnost,
• ubytovací služby,
• poskytování technických služeb,
• provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
• výroba, obchod a služby jinde nezařazené,
• výroba elektřiny,
• pronájem části obvodového pláště budov a opěrných zdí k reklamním účelům.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
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:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
sídlo: Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
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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. 2014, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2014 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2014 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 článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• pronájem služebního bytu v budově Nad Ohradou 23, Praha 3 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 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23,
se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
sídlo: Bajkalská 11, 100 00 Praha 10
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11,
se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro se zdravotním postižením Sulická
sídlo: Sulická 1597/48, 142 00 Praha
Příloha č. ke zřizovací listiny nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola
sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Znění článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
• pronájem služebního bytu v budově Ruská 91, Praha 10 na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, se sídlem 100 00, Ruská
91/2200, se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
sídlo: Budějovická 680, 140 00 Praha 4
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Znění článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• pronájem pozemků parc. č. 290/1, 290/23, 290/24, 290/25, 290/26 a 291/1 v k.ú. Michle,
• hostinská činnost,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• pronájem 5 služebních bytů v budově Budějovická 680, Praha 4 na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, se ruší
a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
sídlo: U Libeňského zámku 1, 180 00 Praha 8
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, se
ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště gastronomie
sídlo: U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 - Malešice
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Znění článku X se ruší a nově zní
takto:
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Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• hostinská činnost,
• nákup zboží za účelem prodeje,
• pronájem služebního bytu v budově U Krbu, Praha 10 – Malešice, 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 Střední odborné školy gastronomie, 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. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola
				
potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
nový název: Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských
		
technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10
sídlo: Podskalská 10, 120 00 Praha 2
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2014 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 článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• pronájem 2 služebních bytů v budově Podskalská 10, Praha 2 na dobu určitou jednoho roku,
• pronájem služebního bytu v budově Navrátilova 15, Praha 1 na dobu určitou jednoho roku,
• pronájem služebního bytu v budově Pštrossova 15, Praha 1 na dobu určitou jednoho roku,
• hostinská činnost,
• specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
• velkoobchod a maloobchod,
• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• řeznictví a uzenářství.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
sídlo: Kollárova 5, 180 00 Praha 8
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Znění článku 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
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Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• pronájem služebního bytu v budově Kollárova 271/5, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku,
• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola
ekonomická, se sídlem Praha 8, Kollárova 5 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. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Botanická zahrada hl. m. Prahy
sídlo: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 - Troja
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy 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. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Muzeum hlavního města Prahy
sídlo: čp. 475, Praha 1, Kožná 1, 110 01
identifikační číslo: 00064432
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Galerie hlavního města Prahy
sídlo: čp. 605, Praha 1, Staroměstské náměstí 13, 110 00
identifikační číslo: 00064416
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
Znění Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Osazené veřejné plastiky a pomníky ve správě Galerie hlavního města Prahy s uvedením nemovitých kulturních
památek.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna v Praze
sídlo: čp. 98, Praha 1, Mariánské náměstí 1, 115 72
identifikační číslo: 00064467
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Městská knihovna v Praze, zapsaná v evidenci knihoven vedené Ministerstvem kultury, pod evidenčním číslem
0025/2002, je krajskou knihovnou hlavního města Prahy, ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Poskytuje veřejné kni-
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hovnické, informační i další služby stanovené tímto zákonem, je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje
služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem.
Předmětem činnosti organizace je:
Shromažďování, zpracovávání, uchovávání a ochrana knihovního fondu, tj. souboru knihovních dokumentů, zejména literárních, vědeckých a uměleckých děl v knižní podobě i na jiných nosičích;
Vytváření a uchovávání specializovaných fondů v rámci univerzálního knihovního fondu, zejména literatury pro
děti a mládež, fondů pragenzijních, hudebních, výtvarných, divadelních a filmových;
Zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven;
Zprostředkování informací z vnějších zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy; umožnění přístupu
k síti Internet a využívání telekomunikačních zařízení;
Poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší;
Plnění regionálních funkcí krajské knihovny pro hlavní město Prahu ve smyslu knihovního zákona;
Tvorba a pořádání kulturních, výchovných a vzdělávacích pořadů a výstav, včetně výstav výtvarných děl;
Vydávání a veřejné šíření tematických publikací souvisejících s účelem, pro který je knihovna zřízena;
Poskytování reprografických služeb a rozmnoženin dokumentů z knihovního fondu knihovny;
Tvorba a použití databází;
Spolupráce s dalšími knihovnami a jinými informačními, vzdělávacími a kulturními subjekty na poskytování
a zlepšování služeb veřejnosti;
Propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti knihovny;
Zajištění rovného přístupu všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaných knihovnou; vydání knihovního řádu se stanovením podrobností o poskytování knihovnických a informačních
služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná
jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
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 jejich úkolů movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2014, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2014 a veškerého movitého majetku získaného
organizací po 31. 12. 2014 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný.
Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetekem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena:
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených
v této zřizovací listině,
nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací
listiny,
uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
zajišťovat případnou další investiční výstavbu a zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnost v rámci
schváleného rozpočtu organizace, prováděné na nemovitém majetku, svěřeném touto zřizovací listinou.
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 poze 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 základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územníh rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
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3.
a)
b)
c)

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,
d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům
jiných subjektů,
e) 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,
f) řídit se při zadávání veřejných vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřené aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadavání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města
Prahy, v aktuálním znění.
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
5. 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.
6. Na organizaci přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí ministerstva financí ČR ze den
17. 12. 1992 č.j. 124/64 120/92 o převodu vlastnictví do majetku obce.
Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech cetralizovaného zadávání veřejných zakázek.
Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat pokyny
pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
• Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
• Specializovaný maloobchod drobnými předměty
• Hostinská činnost
• Knihařská práce.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Lesy hl. m. Prahy
sídlo: Práčská 1885, Praha 10
identifikační číslo: 45247650
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem organizace Lesy hl. m. Prahy je výkon:
1. Správy a údržby lesního majetku včetně posuzování zdravotního stavu porostů ve vlastnictví hl. m. Prahy.
2. Správy a údržby drobných vodních toků.
3. Správy a údržby vodních děl.
4. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
5. Výroby rostlinného materiálu.
6. Správy a údržby parků celopražského významu včetně fytoochrany.
7. Správy a údržby stromořadí a údržby památných stromů.
Správa a údržba ve výše uvedených bodech je vykonávána území hlavního města Prahy, a týká se majetku ve
vlastnictví hl. m. Prahy, v působnosti odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „OCP MHMP“).
Předmětem činnosti organizace Lesy hl. m. Prahy je:
1. Zajištění správa a provádění lesnických prací, včetně prací souvisejících se zajištěním mimoprodukčních funkcí
lesa, vykonávání přímé správy lesů ve vlastnictví hl. m. Prahy.
2. Zajištění výkonu správy a údržby vodních toků včetně zajištění pohotovostní služby.
3. Zajištění správy a údržby parků celopražského významu včetně fytoochrany.
4. Výkon funkce odborného lesního hospodáře včetně vedení lesní hospodářské evidence a zajišťování fytopatologických činností.
5. Správa a údržba svěřeného nemovitého majetku.
6. Zajišťování správy, provozu a oprav vodních děl včetně dešťových usazovacích nádrží, výkon funkce správce
vodních toků.
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7. Výroba, nákup a prodej školkařských výpěstků včetně nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
8. Výroba a instalace rekreačních a herních prvků.
9. Pěstební zásahy v zahradních a krajinářských úpravách.
10. Údržba lesních částí zvláště chráněných území.
11. Realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
12. Provozování záchranné stanice pro handicapovaná zvířata volně žijící v přírodě.
13. Zajištění správy a údržby stromořadí (uličních), údržba památných stromů.
14. Zabezpečování:
a) základní údržby městských pozemků v přírodních parcích, které jsou součástí systému zeleně hlavního města Prahy, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a jsou v působnosti OCP MHMP, a které funkčně nebo provozně
souvisejí s pozemky určenými k plnění funkcí lesa;
b) zakládání a údržby územního systému ekologické stability, ve spolupráci s OCP MHMP;
c) údržby městských pozemků vybraných ploch městské zeleně určené územním plánem pro les, přírodní nelesní
plochy, louky a pastviny, ve vlastnictví hlavního města Prahy, a v působnosti OCP MHMP, a nesvěřených městským částem hlavního města Prahy;
d) výkonu investorských činností u staveb městské zeleně a u staveb na drobných vodních tocích a na vodních plochách, v působnosti OCP MHMP:
–– při projektové přípravě staveb (včetně řešení majetkoprávních vztahů) v rozsahu potřebném pro realizaci a řádné užívání staveb,
–– při vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
–– při realizaci výstavby včetně ekonomické, finanční a technické kontroly zajišťování staveb, případně provádí
sám technický dozor investora,
–– při posuzování potřeby zvýšení ceny projektu a zvýšení celkových nákladů staveb z hlediska změny věcného
rozsahu staveb,
–– při převzetí staveb od zhotovitele či dodavatele,
–– při předčasném užívání staveb a objektů,
–– při zkušebním provozu,
–– při vydání kolaudačního rozhodnutí staveb a objektů, včetně zabezpečení podmínek kolaudačního rozhodnutí,
–– při reklamačním řízení,
–– při předání dokončených a kolaudovaných staveb a objektů uživatelům (provozovatelům),
–– zpracovává návrh platebního kalendáře za jednotlivé stavby a projednává ho se zhotoviteli.
15. Zajišťování odborného posouzení majetku hlavního města Prahy pro OCP MHMP u staveb na vodních tocích
a plochách.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná
jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
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 jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 10. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po
31. 10. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 10. 2015 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. Dále se
organizaci předává k zajištění činnosti záchranné stanice pro handicapovaná zvířata volně žijící v přírodě movitý
majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 10. 2015.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetekem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
a) majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených
v této zřizovací listině,
b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
c) 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. 2a této zřizovací
listiny,
d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku (uvedeného v příloze č. 1), a to na dobu
určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních
důvodů,
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e) zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku svěřeném zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace zastupuje hlavní město Prahu, jako vlastníka honebních i nehonebních pozemků, v řízení vedených
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele poze 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 základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územníh rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
4. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,
b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
c) svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům
jiných subjektů,
e) 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.
5. Na základě ustanovení v § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozhodl zřizovatel následovně:
a) z výnosů doplňkové činnosti organizace, která musí být ve svém souhrnu zisková, může organizace nabývat movitý majetek do svého vlastnictví.
b) v analytické evidenci vede organizace odděleně svěřený majetek a majetek vlastní.
c) při likvidaci vlastního neupotřebitelného majetku a odprodeji vlastního přebytečného movitého majetku postupuje
orgnizace podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví organizace, které jsou uvedeny v příloze č. 2b této zřizovací listiny.
6. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
7. 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.
Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech cetralizovaného zadávání veřejných zakázek.
Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat pokyny
pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. Zřizovatel povoluje organizaci doplňkovou činnost uvedenou v bodě č. 2. tohoto článku, která navazuje na hlavní
účel organizace a umožňuje lepší využití hospodářských možností organizace a odbornosti jejích zaměstnanců.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
a organizace ji následuje odděleně.
2. Okruhy doplňkové činnosti:
• ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům, přípravky na ochranu
rostlin,
• specializovaný maloobchod,
• velkoobchod,
• poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
• nakládání s nebezpečnými odpady,
• přípravné práce pro stavby,
• lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti a rybářství,
• poskytování technických služeb,
• výroba pilařská a impregnace dřeva,
• chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb,
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• výroba her, hraček a dětských kočárků,
• inženýrská činnost v investiční výstavbě,
• správa a údržba nemovitostí,
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
• projektování zahradních a parkových úprav,
• tesařství, truhlářství,
• maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
• specializované stavební činnosti,
• pronájem svěřeného i vlastního majetku,
• zemědělství,
• včelařství
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
nový název: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
sídlo: Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4
nové sídlo: 147 08 Praha 4 – Krč, Zelený pruh 1294/52
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, který
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2015 a veškerého movitého majetku získaného organizací po
31. 12. 2014 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 článku 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:
• pronájem svěřených nebytových prostor,
• hostinská činnost,
• ubytovací služby,
• čištění a praní textilu a oděvů,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• pronájem služebního bytu v budově Vrbova 1233, Praha 4 na dobu určitou jednoho roku,
• pronájem služebního bytu v budově Zelený pruh 1294, Praha 4 - Krč na dobu určitou jednoho roku,
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
MĚSTO BÍLOVEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Bílovec
b) název příspěvkové organizace: Základní a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3,
				
příspěvková organizace
sídlo: Bílovec, Komenského 701/3, 43 01 Bílovec
identifikační číslo: 00848298
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
a) Hlavní účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 školského zákona.
b) Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 školského zákona.
c) Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezen v § 111 školského zákona.
d) Hlavní účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen v § 119 školského zákona.
e) Organizace zajišťuje závodní stravování svých zaměstnanců za úplatu.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 školského zákona. Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164 a § 165 školského zákona. Ředitel jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý nemovitý majetek. Nemovitý majetek, který bude organizace
nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý
nemovitý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření:
• pozemek p. č. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 582 m2
		
součástí pozemků p. č. 89 je stavba: Bravinné, č. p. 66, obč. vyb.
• pozemek p. č. 108/1 zahrada o výměře 158 m2
• pozemek p. č. 108/2 zahrada o výměře 165 m2
• pozemek p. č. 110/1 zahrada o výměře 1441 m2
–– vše v k. ú. Bravinné
• pozemek p. č. 163/1 ostatní plocha o výměře 1834 m2
• pozemek p. č. 164 zastavěná plocha o výměře 412 m2
		
součástí pozemku p. č. 164 je stavba: Bílovec, č. p. 532, rodinný dům
• pozemek p. č. 219/1 zahrada o výměře 3531 m2
• pozemek p. č. 220/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 599 m2
		
součástí pozemku p. č. 220/1 je stavba: Bílovec, č. p. 854, obč. vyb.
• pozemek p. č. 223/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3809 m2
		
součástí pozemku p. č. 223/1 je stavba: Bílovec, č. p. 701 obč. vyb.
• pozemek p. č. 223/5 zahrada o výměře 502 m2
• pozemek p. č. 223/6 zahrada o výměře 130 m2
• pozemek p. č. 223/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1667 m2
		
součástí pozemku p. č. 223/7 je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
• pozemek p. č. 223/8 zahrada o výměře 4154 m2
• pozemek p. č. 1486 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2
		
součástí pozemku p. č. 1486 je stavba: Bílovec, č. p. 358, obč. vyb.
• pozemek p. č. 1487 ostatní plocha o výměře 1568 m2
–– vše v k. ú. Bílovec
• pozemek p. č. 180 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2
		
součástí pozemku p. č. 180 je stavba: Stará Ves, č. p. 144, obč. vyb.
• pozemek p. č. 1941/2 zahrada o výměře 1911 m2
• pozemek p. č. 1941/4 zahrada o výměře 1766 m2
–– vše v k. ú. Stará Ves u Bílovce
Movitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý movitý majetek, ode dne vzniku organizace do 31. 10. 2009.
Movitý majetek nabytý po 1. 11. 2009, který bude organizace nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou
včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Vymezení majetku ve vlastnictví organizace
Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
1. Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
2. Na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, 31, 32, 33 zákona o rozpočtových pravidlech a na základě
schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má ke svěřenému nemovitému majetku tyto práva o povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
c) organizace nesmí nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob,
d) vést účetní evidenci nemovitého majetku,
e) provádět inventarizaci nemovitého majetku,
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f) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
g) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti dopravy
a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodnících) apod.,
h) provádět odpisy z hodnoty nemovitého majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a hodnotu odpisů
odvést do rozpočtu zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
a) pronajímat nemovitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
b) přijímat dary účelově určené.
3. Organizace má ke svěřenému majetku tyto práva o povinnosti:
a) vést účetní evidenci tohoto majetku, zabezpečit v analytické evidenci k majetkovým účtům oddělení majetku ve
vlastnictví zřizovatele od majetku nabytého organizací,
b) provádět inventarizaci movitého majetku,
c) předávat zřizovateli veškeré podklady, které si vyžádá pro vedení své evidence,
d) provádět odpisy dlouhodobého hmotného majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a příslušnou hodnotu odpisů odvést do rozpočtu zřizovatele.
4. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
a) převádět movitý majetek,
b) provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku,
c) pronajímat movitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
d) přijímat dary účelově určené nad hodnotu 40 tis. Kč.
5. Organizace je oprávněna uzavírat bez souhlasu zřizovatele nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy
o umístění reklam, a to s omezením doby plnění na max. jeden rok, přičemž na delší dobu plnění pouze se souhlasem zřizovatele.
6. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává organizaci souhlas společný pro více právních jednání k přijetí peněžitého
daru, účelově neurčeného.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost organizace v souladu s ustanovením § 27, odst. 2, písm. g) zákona o rozpočtových pravidlech
navazující na hlavní činnost:
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• hostinská činnost
Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost, která navazuje na č. III. této zřizovací listiny.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně
a nesmí být ztrátová. Zisk lze použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Bílovec
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace
sídlo: Bílovec, Tovární 188, 743 01 Bílovec
identifikační číslo: 75091739
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezen v § 111 a § 118 školského
zákona.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 školského zákona. Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164 a § 165 školského zákona. Ředitel jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý nemovitý majetek. Nemovitý majetek, který bude organizace
nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý
nemovitý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření:
• pozemek p. č. 483/1 orná půda o výměře 1382 m2
• pozemek p. č. 484 ostatní plocha o výměře 147 m2
• pozemek p. č. 485 zahrada o výměře 130 m2
• pozemek p. č. 486 zahrada o výměře 121 m2
• pozemek p. č. 487/1 zahrada o výměře 563 m2
• pozemek p. č. 487/2 ostatní plocha o výměře 109 m2
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• pozemek p. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2
součástí pozemku p. č. 488 je stavba: Bílovec, č. p. 188, rodinný dům
• pozemek p. č. 494 zahrada o výměře 993 m2
–– vše v k. ú. Bílovec-město
Movitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý movitý majetek, ode dne vzniku organizace do 31. 10. 2009.
Movitý majetek nabytý po 1. 11. 2009, který bude organizace nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou
včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Vymezení majetku ve vlastnictví organizace
Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
1. Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
2. Na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, 31, 32, 33 zákona o rozpočtových pravidlech a na základě
schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má ke svěřenému nemovitému majetku tyto práva o povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
c) organizace nesmí nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob,
d) vést účetní evidenci nemovitého majetku,
e) provádět inventarizaci nemovitého majetku,
f) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
g) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti dopravy
a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodnících) apod.,
h) provádět odpisy z hodnoty nemovitého majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a hodnotu odpisů
odvést do rozpočtu zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
a) pronajímat nemovitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
b) přijímat dary účelově určené.
3. Organizace má ke svěřenému majetku tyto práva o povinnosti:
a) vést účetní evidenci tohoto majetku, zabezpečit v analytické evidenci k majetkovým účtům oddělení majetku ve
vlastnictví zřizovatele od majetku nabytého organizací,
b) provádět inventarizaci movitého majetku,
c) předávat zřizovateli veškeré podklady, které si vyžádá pro vedení své evidence,
d) provádět odpisy dlouhodobého hmotného majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a příslušnou hodnotu odpisů odvést do rozpočtu zřizovatele.
4. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
a) převádět movitý majetek,
b) provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku,
c) pronajímat movitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
d) přijímat dary účelově určené nad hodnotu 40 tis. Kč.
5. Organizace je oprávněna uzavírat bez souhlasu zřizovatele nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy
o umístění reklam, a to s omezením doby plnění na max. jeden rok, přičemž na delší dobu plnění pouze se souhlasem zřizovatele.
6. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává organizaci souhlas společný pro více právních jednání k přijetí peněžitého
daru, účelově neurčeného.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti organizace nejsou žádné.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
		

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Bílovec
b) název příspěvkové organizace: Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28
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příspěvková organizace
sídlo: Bílovec, Ostravská 658/28, 43 01 Bílovec
identifikační číslo: 00848301
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
a) Hlavní účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 školského zákona.
b) Hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 školského zákona.
c) Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezen v § 111 školského zákona.
d) Hlavní účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen v § 119 školského zákona.
e) Organizace zajišťuje závodní stravování svých zaměstnanců za úplatu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 školského zákona. Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164 a § 165 školského zákona. Ředitel jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý nemovitý majetek. Nemovitý majetek, který bude organizace
nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý
nemovitý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření:
• pozemek p. č. 812/1 ostatní plocha o výměře 502 m2
• pozemek p. č. 813 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6419 m2
		
součástí pozemku p. č. 813 je stavba: Bílovec, č. p. 658, obč.vyb.
• pozemek p. č. 815 zahrada o výměře 2054 m2
• pozemek p. č. 816 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2
		
součástí pozemků p. č. 816 je stavba: bez čp/če, garáž
• pozemek p. č. 895/6 ostatní plocha o výměře 3062 m2
• pozemek p. č. 895/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 686 m2
		
součástí pozemku p. č. 895/7 je stavba: Bílovec, č. p. 911, obč.vyb.
• pozemek p. č. 895/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2
		
součástí pozemku p. č. 895/8 je stavba: bez čp/če, zem. stav.
• pozemek p. č. 895/19 orná půda o výměře 943 m2
• pozemek p. č. 895/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 598 m2
		
součástí pozemků p. č. 895/20 je stavba: Bílovec, č. p. 1000, obč. vyb.
–– vše v k. ú. Bílovec-město
• pozemek p. č. 117 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1685 m2
		
součástí pozemků p. č. 117 je stavba: Lubojaty, č. p. 88, obč. vyb.
• pozemek p. č. 958/2 zahrada o výměře 1150 m2
–– vše v k. ú. Lubojaty
Movitý majetek
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření nabytý movitý majetek, ode dne vzniku organizace do 31. 10. 2009.
Movitý majetek nabytý po 1. 11. 2009, který bude organizace nabývat vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou
včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Vymezení majetku ve vlastnictví organizace
Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
1. Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
2. Na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, 31, 32, 33 zákona o rozpočtových pravidlech a na základě
schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má ke svěřenému nemovitému majetku tyto práva o povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
c) organizace nesmí nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob,
d) vést účetní evidenci nemovitého majetku,
e) provádět inventarizaci nemovitého majetku,
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f) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
g) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti dopravy
a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodnících) apod.,
h) provádět odpisy z hodnoty nemovitého majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a hodnotu odpisů
odvést do rozpočtu zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
a) pronajímat nemovitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
b) přijímat dary účelově určené.
3. Organizace má ke svěřenému majetku tyto práva o povinnosti:
a) vést účetní evidenci tohoto majetku, zabezpečit v analytické evidenci k majetkovým účtům oddělení majetku ve
vlastnictví zřizovatele od majetku nabytého organizací,
b) provádět inventarizaci movitého majetku,
c) předávat zřizovateli veškeré podklady, které si vyžádá pro vedení své evidence,
d) provádět odpisy dlouhodobého hmotného majetku po schválení odpisového plánu zřizovatelem a příslušnou hodnotu odpisů odvést do rozpočtu zřizovatele.
4. Organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele:
a) převádět movitý majetek,
b) provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku,
c) pronajímat movitý majetek za nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
d) přijímat dary účelově určené nad hodnotu 40 tis. Kč.
5. Organizace je oprávněna uzavírat bez souhlasu zřizovatele nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy
o umístění reklam, a to s omezením doby plnění na max. jeden rok, přičemž na delší dobu plnění pouze se souhlasem zřizovatele.
6. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává organizaci souhlas společný pro více právních jednání k přijetí peněžitého
daru, účelově neurčeného.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost organizace v souladu s ustanovením § 27, odst. 2, písm. g) zákona o rozpočtových pravidlech
navazující na hlavní činnost:
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• hostinská činnost
Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost, která navazuje na č. III. této zřizovací listiny.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně
a nesmí být ztrátová. Zisk lze použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO BEROUN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Beroun
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní centrum Beroun
sídlo: Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-Centrum
nové sídlo: Holandská 118, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
identifikační číslo: 00335371
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno – městská část Brno - sever
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Brno, Janouškova 2
nový název: Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace
sídlo: Janouškova 2/577, 613 00 Brno
identifikační číslo: 49466615

stránka 46

Ústřední věstník

Částka 3/2016

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Základní škola je součástí vzdělávací soustavy ve smyslu § 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a byla zřízena za účelem poskytování základního
vzdělávání v rámci povinné školní docházky.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovatelem.
Ředitel je oprávněn jednat a podepisovat jménem organizace.
Ředitel organizace plní úkoly stanovené § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a další úkoly vyplývající z jiných právních předpisů vedoucím organizace.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 11, 657 70 Brno
identifikační číslo: 00094820
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Aktualizace evidence nemovitého majetku k hospodaření:
–– v k. ú. Město Brno, obec Brno:
–– divadlo Reduta: pozemek p. č. 398, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 313 s využitím
stavba občanského vybavení, Kapucínské nám. 9, Zelný trh 4;
–– Janáčkovo divadlo: pozemek p. č. 9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 31 s využitím
stavba občanského vybavení, Rooseveltova 7;
–– pozemek p. č. 7/2 ostatní plocha, ostatní komunikace (příjezd k „tunelu“ Janáčkova divadla);
–– pozemek p. č. 8/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace;
–– Mahenovo divadlo: pozemek p. č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 571 s využitím
stavba občanského vybavení, Malinovského nám. 1, Rooseveltova 17, Dvořákova 20;
–– pozemek p. č. 86/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 590 s využitím jiná stavba, Rooseveltova 13;
–– pozemek p. č. 86/2, ostatní plocha s využitím jiná plocha;
–– pozemek p. č. 86/4 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního s využitím jiná stavba;
–– pozemek p. č. 89, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 589 s využitím stavba občanského
vybavení, Rooseveltova 5, Dvořákova 11;
–– v k. ú. Zábrdovice, obec Brno:
–– pozemek p. č. 840 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 161 s využitím objekt k bydlení,
Vlhká 5;
–– v k. ú. Židenice, obec Brno:
–– pozemek p. č. 1525 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 2781 (objekt k bydlení), Klíny 37, která je
součástí pozemku; pozemek p. č. 1526 – zahrada;
–– v k. ú. Bystrc, obec Brno:
–– budova č. e. 317 (stavba pro rodinnou rekreaci), na pozemku p. č. 5160 – zastavěná plocha a nádvoří;
–– v k. ú Bohunice, obec Brno:
–– Ukrajinská 2: podíl na společných částech pozemku p. č. 1197/13, zastavěná plocha a nádvoří a domu č. p. 678
na pozemku p. č. 1197/13 k. ú. Bohunice – 243 025/319 442 zapsaná na LV 5579, jiný nebytový prostor číslo
jednotky 678/2 vymezený dle zák. č. 72/1994 Sb., zapsaný na LV 5580;
–– v k. ú. Černovice, obec Brno:
–– pozemek p. č. 2503/115 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná
stavba), která je součástí pozemku;
–– pozemek p. č. 2503/118 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná
stavba), která je součástí pozemku;
–– pozemek p. č. 2503/119 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná
stavba), která je součástí pozemku;
–– část pozemku p. č. 2503/117 o výměře 384m2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez čísla popisného nebo
evidenčního (jiná stavba), která je součástí pozemku, dle grafického vyznačení, které tvoří přílohu č. 1 zřizovací
listiny;
–– část pozemku p. č. 2503/3 – ostatní plocha, manipulační plocha, dle grafického vyznačení, které tvoří přílohu
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č. 1 zřizovací listiny, s povinností dodržovat předpisy pro pohyb v oblasti pod vedením vysokého napěti a jeho
okolí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření o zabezpečování pronájmů prostor sloužících k podnikání (dále jen nebytových prostor), které nejsou
potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti, v souladu s článkem VII. Zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
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
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: Vymezení nemovitého dlouhobého hmotného majetku (stavby a pozemky) ve vlastnictví zřizovatele
je realizováno formou výpůjčky tohoto majetku smlouvou o výpůjčce.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se 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.
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
sídlo: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 70188467
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět hlavní činnosti zřizované organizace je:
1. Poskytování pobytových ambulantních a terénních sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům
a občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo v ní žijí.
–– Základní sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje
osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
–– Pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.
–– Odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, jsou terénní, ambulantní
nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem
služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
–– Denní stacionář dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je ambulantní služba pro
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
–– Domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je pobytová služba pro
osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
–– Domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
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je pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí,
stařeckou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Režim tohoto oddělení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben potřebám těchto osob.
Zajišťování dalších fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, dle
vnitřních pravidel příspěvkové organizace.
Vyvařování jídel pro seniory a zdravotně postižené občany.
Provozování závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu
v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky číslo 86/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízeným územními samosprávnými celky v platném
znění.
Provozování občerstvení pro klienty, zaměstnance a návštěvy klientů sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu. Ředitel příspěvkové organizace je do funkce jmenován a odvoláván radou města. Ředitel plní úlohu vedoucího organizace, řídí
organizaci a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitel činí jménem organizace právní úkony
tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Pro ředitele platí zákaz konkurence podle § 136 obchodního zákoníku.
Ředitel organizace je povinen vydat vnitropodnikové směrnice a popřípadě další vnitřní předpisy a to zejména:
–– organizační řád,
–– pracovní řád,
–– spisový řád, pravidla pro archivaci a skartaci písemností,
–– vnitřní mzdový předpis,
–– předpis o vnitřní kontrole,
–– směrnice pro provádění hospodářských operací.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Organizace provozuje svoji činnost vymezenou č. III a IV této zřizovací listiny. Zřizovatel bezúplatně předává
k hospodaření a plnění úkolů dlouhodobý majetek, který je položkově uveden v Příloze č. 1 Zřizovací listiny, která
tvoří nedílnou součást.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Složení a hodnota dlouhodobého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně automaticky aktualizována invetarizací provedenou
k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění – v případě pozemků, staveb a budov. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to zejména v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d)
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními § 28 až 33 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly-li vydány.
Příspěvková organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat je
podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární
ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena.
Příspěvková organizace je povinna na majetku včas odstraňovat vzniklé závady a poškození. Dále je povinna
bezodkladně informovat zřizovatele o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení živova a majetku
je povinna provést účinná opatření k odvrácení dalších škod.
Příspěvková organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci dlouhodobého majetku. Organizace je povinna provádět roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních předpisů a pokynů
zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
Majetek svěřený do správy pojisťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek
příspěvkové organizace, který vznikl vlastní činností organizace nebo který organizace přijala darem, může pří-
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spěvková organizace pojistit.
8. Likvidace a vyřazení majetku svěřeného do správy zřizovatelem se řídí jednacím řádem likvidační komise města.
9. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele pro
ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
10. Příspěvková organizace je oprávněna nemovitý majetek smluvně podnajímat. Podnájmy delší než 1 rok podléhají
předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1x ročně informovat zřizovatele o všech
podnájmech majetku.
11. Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
12. Příspěvková organizace není oprávněna majetek směnit a darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny,
není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je
oprávněna majetek prodat jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to předem stanovených podmínek.
13. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem
koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
14. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
15. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace
nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
16. Příspěvková organizace nesmí zřizovatel nebo zakládat právnické osoby a mít majetkový účet v právnické osobě
zřízené nebo založené za účelem podnikání.
17. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
18. Majetek se předává organizaci na dobu trvání příspěvkové organizace.
19. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s peněžním prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, popř. ze státních fondů, včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie a přijatých
příspěvkovou organizací z Národního fondu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými a věcnými
dary od fyzických a právnických osob.
2. Schválená výše provozního příspěvku se poskytuje příspěvkové organizaci do výše 1/12 roční rozpočtové částky
na kalendářní měsíc.
3. Investiční příspěvek poskytne zřizovatel v okamžiku potřeby profinancování investičních výdajů dle schváleného
investičního plánu, nejvýše však do výše rozpočtovaného ročního investičního příspěvku.
4. Příspěvková organizace vede v souladu se zákonem 586/1992 Sb. v platném znění oddělené účtování o nákladech
a výnosech za jednotlivé činnosti a služby, které poskytuje za ceny vyšší, než jsou náklady na obstarávání těchto
služeb (viz. § 18, odst. 7).
5. Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
6. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru, přijímat na sebe závazek ručitele, pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvu o nájmu s právem koupě jen po předchozím souhlasu zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje organizaci doplňkovou činnost v rozsahu:
a) Hostinská činnost,
b) Masérská, rekondiční a regenační služby,
c) Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy zdravotně postižených
d) Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
–– obor
–– Velkoobchod a maloobchod
–– Ubytovací služby
–– Pronájem a půjčování věcí movitých
–– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
e) Pronájem nebytových prostor nemovitého majetku svěřeného do správy.
2. Doplňková činnost navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace. Účetnictví organizace o doplňkové činnosti je vedeno odděleně od účetnictví pro
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hlavní činnost. Účelem doplňkové činnosti je docílit efektivnějšího využití zdrojů a volných kapacit organizace
v oblasti služeb.
3. Provozování doplňkové činnosti za jednotlivé činnosti a celkem za rok nesmí být ztrátové.
4. Pro obchodní a smluvní vztahy v rámci doplňkové (podnikatelské, tj. zdaňované) činnosti platí ustanovení živnostenského zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku a dalších obecně závazných legislativních
předpisů včetně daňových zákonů.
5. Prostředky získané z doplňkové činnosti použije organizace pro zajištění úkolů stanovených zřizovatelem v hlavní
činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO HUMPOLEC
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Humpolec
b) název příspěvkové organizace: Léčebna tuberkulózy a respirační nemocí
sídlo: Jihlavská 803, 396 01 Humpolec
identifikační číslo: 00512117
MĚSTO CHLUMEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chlumec
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace
sídlo: Zalužanská 297, 403 39 Chlumec
identifikační číslo: 72743875
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činností předává
k hospodaření dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zřizovatele uvedený v příloze č. 1 (dále jen svěřený majetek). Nemovitý majetek zřizovatele je přenechán příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, která je
přílohou č. 2 zřizovací listiny.
Dodatkem se zároveň mění přílohy č. 1 a č. 2 zřizovací listiny a jejich nové znění tvoří přílohy tohoto dodatku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chlumec
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Pod Horkou 223, Chlumec - příspěvková organizace
sídlo: Muchova 223, 403 39 Chlumec
identifikační číslo: 72743956
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činností předává
k hospodaření dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zřizovatele uvedený v příloze č. 1 (dále jen svěřený majetek). Nemovitý majetek zřizovatele je přenechán příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, která je
přílohou č. 2 zřizovací listiny.
Dodatkem se zároveň mění přílohy č. 1 a č. 2 zřizovací listiny a jejich nové znění tvoří přílohy tohoto dodatku.
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 6. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Správa lázeňských parků, p. o.
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sídlo: U Solivárny 2, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00871982
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplnění čl. 6 Čl. 6 odst. 1 o písmeno p), které nově zní takto:
p) poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu z důvodu provozování veřejných WC
Ostatní body zřizovací listiny zůstávají bez změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25,
				
příspěvková organizace
sídlo: Karlovy Vary, Moskevská 1117/25, PSČ: 360 01
identifikační číslo: 70933766
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Nové znění Čl. 6 odst. 1:
Doplňková činnost
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové
činnosti:
a) Hostinská činnost;
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
1. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
2. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
3. Ubytovací služby;
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
Ostatní body zřizovací listiny zůstávají bez změny.
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Klášterec nad Ohří
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lesní 545, příspěvková organizace
				
(zanikající)
a) úplný název zřizovatele: Klášterec nad Ohří
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Souběžná 205, příspěvková organizace
				
(zanikající)
a) úplný název zřizovatele: Klášterec nad Ohří
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace
				
(zanikající)
a) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lipová 570, příspěvková organizace
				
(přejímající)
b) sídlo: Lesní 545, 431 51 Klášterec nad Ohří
identifikační číslo: 72745100
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33
a podle vzdělávacího programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 školního zákona.
2. Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle § 119 školského zákona. Zařízení školního stravování
zajišťuje vedle stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel.
Ředitel se za příspěvkovou organizaci v rámci její hospodářské činnosti podepisuje tak, že k vytištěnému nebo
jinak zobrazenému názvu organizace, jménu a funkci připojí svůj podpis a otisk razítka organizace.
Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat jménem organizace, a to
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zejména pro případ nepřítomnosti ředitele.
Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě města. Je povinen postupovat při své činnosti v souladu s platnými předpisy, právními předpisy obce a jeho vnitřními organizačními
předpisy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Znění Čl.
VIII se ruší a nově zní takto:
Dle ustanovení § 27, odst. 2, písmeno e) zákona o rozpočtových pravidlech se příspěvkové organizaci předává do
správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití movitý majetek specifikovaný v příloze č. 1 zřizovací listiny,
v celkové částce 7 216 814 Kč. Zřizovatel přílohu jedenkrát ročně aktualizuje, takže odráží stav svěřeného majetku
vždy 31. 12. předešlého kalendářního roku.
Majetek uvedený v odst. 1 tohoto článku zůstává vlastnictvím zřizovatele a organizace s ním může nakládat
s právem obvyklého hospodaření s omezením majetkových práv. Majetek lze prodávat a nakupovat, nelze jej však
vložit jako vklad nebo jím ručit. Prodat nebo vyřadit majetek z evidence lze pouze se souhlasem zřizovatele.
Organizace je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej a opravovat dle provozních předpisů
a zabezpečit, aby nedošlo ke snížení celkové hodnoty uvedené v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
Organizace je povinna tento majetek pojistit proti poškození a krádeži.
Nemovitý majetek, tzn. budovy a pozemky, je organizaci svěřován do péče na základě příkazní smlouvy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit, hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Organizace je oprávněna veškerý majetek poskytnutý zřizovatelem dále rozmnožovat a spravovat tak, aby byl
efektivně a ekonomicky účelně využíván pro hlavní účel, k němuž byla organizace zřízena - § 27 písm. f) zákona
o rozpočtových pravidlech.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti:
Pronájem nebytových prostor.
Reklamní činnost a marketing.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO KROMĚŘÍŽ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Kroměříž
b) název příspěvkové organizace: Správa majetku města Kroměříž, příspěvková organizace
sídlo: Riegrovo nám. 149/33, 767 01 Kroměříž
identifikační číslo: 00380831

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00097811
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Mění se odstavec 6 čl. VI. a nahrazuje se následujícím textem:
6) Okruhy doplňkové činnosti:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona /tj. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), poskytování technických služeb (opravy veřejného osvětlení, údržba zeleně, kácení stromů, opravy,
úklid a zimní údržba komunikací, práce s pomocí plošiny atp.), pronájem sloupů veřejného osvětlení k umístění
reklamních poutačů, pronájem movitého majetku (prodejní stánky)/.
b) Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot-
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nosti přesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
c) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
d) Pronájem nebytových prostor.
e) Hostinská činnost.
f) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin.
1) Mění Příloha č. 1 ke zřizovací listině takto:
Soupis nemovitého a movitého majetku předávaného k hospodaření.
MĚSTO MORAVSKÁ KRUMLOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Moravský Krumlov
b) název příspěvkové organizace: Technická a zahradní správa Moravský Krumlov, příspěvková organizace
				
(zanikající)
identifikační číslo: 00150118

c)

d)
e)
f)

název příspěvkové organizace: Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
				
(přejímající)
nový název: Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov
identifikační číslo: 00839043
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem činnosti organizace je péče o správu, údržbu a rozvoj majetku města Moravský Krumlov
Předmětem činnosti je:
• péče o správu, údržbu a rozvoj města Moravský Krumlov
• správa, péče a rozvoj veškerých staveb, pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví zřizovatele
• výroba tepla
• rozvod tepla
• zastupování zřizovatele ve správním řízení před místně příslušným stavebním úřadem
• správa a údržba nemovitostí jiných vlastníků
• ubytovací služby
• čištění města a zimní údržba komunikací
• odvoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora
• údržba veřejné zeleně a veřejných ploch
• péče o městské pohřebiště
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
• silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozované vozidly
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Za příspěvkovou organizaci jedná jménem organizace ve všech věcech ředitel. Podepisování za organizaci se děje
tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis ředitel
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 zřizovací listiny, movitý majetek (samostatné movité věci a soubory
movitých věcí, drobný hmotný majetek a investiční majetek, dlouhodobý nehmotný majetek)
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit, hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
–– příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ust. § 27 odst. 4) zák. č.
250/2000 Sb.
–– příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat zatěžovat zástavním
právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
–– příspěvková organizace má právo hospodaření se svěřeným majetkem
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nejsou
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: doba neurčitá
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Olomouc
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1,
				
příspěvková organizace
sídlo: Raisova 1, 783 02 Olomouc - Nemilany
identifikační číslo: 75029511
Čl. VI. Vymezení majetku, bod 1. Příloha č. 1 nově zní:
Příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1 se předal k hospodaření tento
nemovitý majetek zřizovatele.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Olomouc
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11,
				
příspěvková organizace
sídlo: Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 70631034
Čl. VI. Vymezení majetku, bod 1. Příloha č. 1 nově zní:
Příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 se předal k hospodaření tento nemovitý majetek zřizovatele.
Čl. VI. Vymezení majetku, bod 6. Zní:
Vymezení movitého majetku, který je ve vlastnictví zřizovatele a je předán příspěvkové organizaci k hospodaření
je vymezen v příloze č. 3 Příloha č. 3 je nedílnou součástí zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Olomouc
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 34, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 75029588
Čl. VI. Vymezení majetku, bod 1. Příloha č. 1 nově zní:
Příspěvkové organizaci Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34 se předal k hospodaření tento nemovitý majetek
zřizovatele.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Olomouc
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Komenium, Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace
nový název: Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29,
		
příspěvková organizace
sídlo: 8. května 29, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 70631018
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. III. nově zní:
1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
2. Předmět činnosti organizace je vymezen ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy k němu.
3. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: základní školy, mateřské školy, zařízení školního stravování, školní družiny.
4. Příspěvková organizace zajišťuje stravování pro děti a žáky a závodní stravování vlastním zaměstnancům.
5. Příspěvková organizace zajišťuje pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace.
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Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Firemní školka města Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 71294155
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání a výchovu dětí podle vzdělávacích programů a podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Organizace je
určena ke vzdělávání především dětí zaměstnanců zřizovatele.
2. Předmětem činnosti odpovídajícího účelu:
a) poskytování předškolního vzdělávání,
b) poskytování zájmového vzdělávání,
c) zabezpečování školního stravování dětí,
d) zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel.
2. Ředitele jmenuje a odvolává rada města, který rovněž stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Ředitel je odpovědný radě města za činnost organizace.
3. Ředitel je oprávněn vystupovat a jednat jménem organizace samostatně. Při své činnosti je povinen postupovat
v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Při řízení organizace se
ředitel rovněž řídí úkoly vyplývajícími z usnesení rady města a zastupitelstva města věcně příslušnými orgány.
4. Ředitel je povinen zpracovat pracovní řád, organizační řád případně další vnitřní předpisy organizace.
5. Organizace je povinna zajisti ochranu majetku a řádný výkon práv a povinností při správě majetku organizace, stanovit úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě tohoto majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
6. Organizace je povinna mít zaveden funkční systém finančních kontrol (vnitřní kontrolní systém) ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších přepisů a předkládat informace a podklady zřizovateli podle zvláštních právních předpisů nebo
jeho vyžádání.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
K výkonu činnosti vymezuje zřizovatel organizaci následující majetek, který se organizaci předává k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“):
1. Nemovitý majetek
Je tvořen nemovitými věcmi vymezenými v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. Movitý majetek
a) Je tvořen movitými věcmi vymezenými v účetních kategoriích v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
b) Ostatní movité věci pořízené organizací vlastní činností pro zřizovatele.
3. Se svěřeným majetkem (dále jen „majetek“) organizace plní hlavní účel, k němuž byla zřízena, a to v rámci předmětu její činnosti.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
Organizace je povinna zejména:
a) Využívat majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena, a chránit tento majetek před poškozením, ztrátou,
zničením, odcizením nebo zneužitím a dbát, aby nevznikla škoda.
b) Vést účetní a operativní evidenci majetku.
c) Provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků
a úbytků majetku dle pokynů zřizovatele.
d) Předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů zřizovatele a na jeho základě pro-
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vádět odpisy z hodnoty majetku.
Dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.
Zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí dle platných předpisů.
Využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva.
Dle pokynů zřizovatele zajistit podklady pro účely pojištění majetku.
Uplatnit nárok na náhradu škody proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti
umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům.
2. Nemovitý majetek
Organizace je oprávněna:
a) Nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze s předchozím písemným souhlasem. Takto zřizovatelem
nabytý nemovitý majetek je předán k hospodaření této organizaci.
b) Provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technické zhodnocení, popř. další stavební úpravy, které nevyžadují zápis do katastru nemovitostí dle zvláštních předpisů; v ostatních případech je tak organizace oprávněna činit
jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3. Movitý majetek
Organizace je oprávněna:
a) Nabývat movitý majetek pro svého zřizovatele. Takto zřizovatelem nabytý movitý majetek je předán k hospodaření této organizaci.
b) Provádět vyřazování přebytečného a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku za podmínek upravených ve
Směrnici – Zásady vztahů orgánů města příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava (dále
jen „Směrnice“).
c) Zcizovat movitý majetek jen s předchozím souhlasným rozhodnutím rady města.
4. Organizace není oprávněna majetek jakýmkoliv způsobem zcizit, zejména směnit nebo darovat, ani jej vložit do
základního kapitálu jiných osob, používat jej k účasti na podnikání třetích osob, jakkoli jej zatěžovat či jinak s ním
nakládat, mimo případů výše vyjmenovaných a případů stanovených zákonem.
5. Organizace užívá i jiný majetek než svěřený majetek zřizovatele, a to na základě smluvních vztahů.
6. Práva k majetku, nevymezená organizaci v předchozích ustanoveních, vykonává zřizovatel, nevyplývá-li ze zákona jinak.
Finanční hospodaření
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky svých fondů a s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních
prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí tak, jak stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a tato zřizovací listina.
2. Pokud organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti,
zřizovatel může organizaci povolit jiné využití zdroje.
3. Pohledávky a dluhy:
a) Organizace je povinna sledovat a hradit své dluhy vůči věřitelům řádně a ve sjednaných lhůtách.
b) Organizace eviduje a vymáhá pohledávky vzniklé v souvislosti s její činností dle zřizovací listiny samostatně. Je
povinna sledovat, zda dlužníci plní své dluhy řádně a včas a v případě jejich prodlení zabezpečit zajištění a vymáhání pohledávek v souladu s obecně závaznými platnými předpisy.
c) Při odepisování pohledávek postupuje organizace podle příslušných právních předpisů a „Směrnice“.
d) Organizace je oprávněna postoupit pohledávku nebo soubor pohledávek, převzít dluh, přistoupit k dluhu, převzít
majetek dle § 1893 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, postoupit smlouvu, vzdát se práva a dluh prominout
jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
e)
f)
g)
h)
i)

Organizace je povinna strpět kontroly hospodaření a výkon finančních kontrol prováděných orgány zřizovatele
podle zvláštního právního předpisu a dodržovat jeho pokyny pro organizaci a provádění těchto kontrol.
Otázky neupravené touto zřizovací listinou se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jinými právními předpisy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost:
a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
b) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích, zábavních, prodejních a obdobných akcí.
Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost, navazující na hlavní účel činnosti za předpokladu,
že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena dobu neurčitou.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková
				
organizace (zanikající)
sídlo: Škrobálkova 51/300, 700 30 Ostrava-Kunčičky
identifikační číslo: 70995435
a) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418,
				
příspěvková organizace (přejímající)
b) sídlo: Chrustova 24/1418, Poruba 700 30 Ostrava- Slezská Ostrava
identifikační číslo: 70995427
Veškerá práva, závazky a majetek Základní školy Ostrava- Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvkové organizace, vyjma pozemků parc. č. 612/1 a 612/2, k. ú. Kunčičky, které byly převedeny na zřizovatele, byly s účinností od
1. 1. 2016 převedeny na Základní školu Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace.
MĚSTKÁ ČÁST PRAHA 3
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 3
b) příspěvkové organizace: Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň
sídlo: Čajkovského 12a/12, Praha 3, 130 00
identifikační číslo: 00879703
příspěvkové organizace: Junior klub Na Chmelnici
sídlo: Kubelíkova 27, Praha 3, 130 00
identifikační číslo: 00879738
nový název sloučené organizace: příspěvková organizace Za Trojku
sídlo: Čajkovského 12a/12, Praha 3, 130 00
identifikační číslo: 00879738
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajišťování kulturního využití a kultivované zájmové činnosti pro široké spektrum cílových skupin z řad obyvatel
hlavního města Prahy a jeho návštěvníků, a to v oblasti hudební, taneční, divadelní, vzdělávací, výstavní a společenské.
Předmět činnosti:
1. pořádání koncertů mimořádné umělecké hodnoty, a to jak etablovaných souborů a skupin, tak i mladých a talentovaných, či nově vznikajících souborů či umělců, všech hudebních proudů a směrů.
2. pořádání a organizování divadelních, tanečních, literárně hudebních a vzdělávacích pořadů, pohybových a relaxačních aktivit.
3. pořádání a organizování výstav a vernisáží.
4. pravidelná spolupráce s uměleckými školami s důrazem na prezentaci jejich zaměření a vytvoření prostoru pro
jejich talentované absolventy.
5. systematická spolupráce se školami v oblasti hudební, divadelní a taneční. Agenturní činnost včetně spolupráce se
zahraničními partnery.
6. výroba a prodej programů, plakátů, propagačních materiálů a publikací souvisejících s koncertní, taneční, divadelní, výstavní a vzdělávací činností.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace Za Trojku je ředitel. Ředitel je příspěvkovou organizací Za Trojku
oprávněn zastupovat ve všech věcech. Činí-li písemná právní jednání, podepisuje se ředitel na listiny o právních
jednáních tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis a uvede svou funkci.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví obce hl. m. Praha svěřený zřizovateli Městské části Praha 3 podle zák. č. 131/2000 Sb., o hl.
m. Praze a Statutu hl. m. Prahy, který je předaný příspěvkové organizaci Za Trojku k jeho hospodaření:
nemovitý majetek je jmenovitě uveden v příloze č. 1, movitý majetek pořízený ke dni 1. 1. 2001, evidovaný v inventurních seznamech příspěvkových organizací Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň a Junior klub Na
Chmelnici po 1. 1. 2001 a movitý majetek pořízený po 1. 1. 2016 příspěvkové organizací za Trojku.
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f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Majetek specifikovaný v čl. V včetně přílohy č. 1 zřizovací listiny a majetek získaný vlastní činností Za Trojku
oprávněno užívat zejména k zajištění svého hlavního účelu. K majetku vymezenému čl. V tato práva a povinnosti:
–– majetek jí svěřený k hospodaření nesmí být vložen od obchodní korporace
–– majetek může pronajímat, a to pouze na dobu určitou, nejdéle 12 měsíců, vždy se souhlasem zřizovatele
–– dlouhodobý majetek nabývá pouze s písemným souhlasem zřizovatele, a to i v případě věcného plnění na základě smlouvy, přijetí věcného daru, či děděním,
–– svěřený majetek může využívat i pro svou doplňkovou činnost, stanovenou zřizovací listinou,
–– svěřený majetek přebírá na dobu svého trvání, pokud zřizovatel v odůvodněných případech nerozhodne jinak.
Majetek může být vyřazen pouze na základě písemného souhlasu zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňkovou činností příspěvkové organizace Za Trojku je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění
–– vybrané obory náležející do živnosti volné, zaregistrované na živnostenském odboru
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace Za Trojku se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO RÝMAŘOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Rýmařov
b) název: Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál
sídlo: 1. máje 11, 795 01 Rýmařov
identifikační číslo: 62352741
(zanikající organizace)
sloučení s příspěvkovou organizací: Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace
sídlo: Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
(přejímající organizace)
S majetkem, s nímž zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál hospodařila ke dni svého zániku, hospodaří nadále příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3,
příspěvková organizace. Závazky, jejichž nositelem byla zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál ke dni svého zániku, přecházejí na příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem
byla zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál ke dni svého zániku,
přecházejí na příspěvkovou Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Rýmařov
b) název: Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
sídlo: Revoluční 30, 795 01 Rýmařov
identifikační číslo: 62352725
(zanikající organizace)
sloučení s příspěvkovou organizací: Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace
sídlo: Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
(přejímající organizace)
S majetkem, s nímž zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál
hospodařila ke dni svého zániku, hospodaří nadále příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova
3, příspěvková organizace. Závazky, jejichž nositelem byla zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola
Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál ke dni svého zániku, přecházejí na příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem
byla zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál ke dni svého zániku, přecházejí na příspěvkovou Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Město Rýmařov
b) název: Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál
sídlo: Zámecký park 6, 793 42 Janovice
identifikační číslo: 62352717
(zanikající organizace)
sloučení s příspěvkovou organizací: Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace
sídlo: Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
(přejímající organizace)
S majetkem, s nímž zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres
Bruntál hospodařila ke dni svého zániku, hospodaří nadále příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace. Závazky, jejichž nositelem byla zrušovaná příspěvková organizace Mateřská
škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál ke dni svého zániku, přecházejí na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem byla zrušovaná příspěvková organizace Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6,
okres Bruntál ke dni svého zániku, přecházejí na příspěvkovou Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková
organizace.
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Rýmařov
b) název: Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace
sídlo: Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
identifikační číslo: 62352733
Město Rýmařov ruší zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková
organizace ze dne 24. 09. 2009 vydanou usnesením Zastupitelstva města Rýmařov č. 918/24/09 ze dne 24. 09. 2009
včetně dodatku a nahrazuje ji zřizovací listinou ze dne 17. prosince 2015 vydanou usnesením Zastupitelstva města
Rýmařov č. 340/9/15.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace jako mateřská škola
poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu, a jako školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy k zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu
s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
poskytovat svým zaměstnancům závodní stravování. Příspěvková organizace mimo jiné dále:
–– Spolupracuje s rodiči dětí nebo zákonnými zástupci dětí a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny
a veřejnosti.
–– V rámci svých možností zabezpečuje integrace dětí zdravotně postižených a dětí se specifickými vývojovými
vadami.
–– Zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a civilní ochrany dětí a svých zaměstnanců.
–– Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školy
a kvalitou vzdělávání.
–– Vede povinnou dokumentaci škol.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace,
který ji zastupuje navenek a jedná jejím jménem je ředitel. Ředitel je jmenovaný do funkce a odvolávaný z funkce
radou města Rýmařov dle ustanovení § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Práva a povinnosti ředitele jsou stanoveny zejména ustanovením § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace, vydává organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních
potřeb a v souladu s platnými právními předpisy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný
k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to:
–– bezúplatným převodem od zřizovatele;
–– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
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–– darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná o dary účelově neurčené do hodnoty
40 tis. Kč v jednotlivém případě;
–– 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. 5, tedy jako na majetek potřebný
k výkonu, pro který byla organizace zřízena;
–– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
–– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená:
–– na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání;
–– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého;
–– na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace;
–– majetkové dary a peněžité dary účelově určené může organizace nabývat do svého vlastnictví pouze na základě
předchozího písemného souhlasu zřizovatele, a to bez ohledu na jejich hodnotu;
–– Do svého vlastnictví příspěvkové organizace zahrnují též dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku
zapisovaného do katastru nemovitostí, pořízený na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000 Sb.), případně investiční dotace investičního fondu, včetně úprav rozpisu
v běžném roce schválených zřizovatelem.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
–– vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
• zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
• zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním;
–– pojistit majetek;
–– dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník;
–– trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících;
–– pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví pro ni trvale nepotřebný,
nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková
organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanovených zřizovatelem (§ 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.).
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
–– Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených pokyny zřizovatele.
–– 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)
zahájit realizaci projektu 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.
Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na
dobu delší.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti, jež provádí za úplatu:
–– hostinská činnost (stravování cizích strávníků, závodní stravování zaměstnanců jiných organizací),
–– mimoškolní výchova a vzdělávání.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO STUDÉNKA
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Město Studénka
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Slunečnice, příspěvková organizace (zanikající)
a) název příspěvkové organizace: Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace
				
(přejímající)
b) sídlo: Sjednocení 650, 742 13 Studénka
identifikační číslo: 60609371
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět hlavní činnosti organizace v souladu s Čl. 1 je zejména:
Poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacích programů a zajišťování školských služeb podle příslušných ustanovení zákona č. 561/ 2014 Sb., tj.:
1. Uskutečňování stravování žáků školy v doby jejich pobytu ve škole dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb.
2. Zajišťování stravování žáků Střední školy ekonomicko-podnikatelské, o. p. s., Studénka v době jejich pobytu ve
škole, neboť tato nemá zajištěny podmínky pro vaření ve svém zařízení.
3. Zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy za úplatu.
4. Zajišťování činnosti školní družiny a školního klubu dle § 118 zákona č. 561/2004 Sb.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. 9 Vztah ke zřizovateli se mění v odst. 3 takto:
3. Finanční hospodaření organizace a další vztahy mezi organizací a zřizovatelem se řídí závaznými ukazateli, včetně
jejich dodatků, které v daném roce zřizovatel vydává a dále zásadami vydanými radou města.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny, včetně dodatků zůstávají beze změn.
MĚSTO ŠUMPERK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 1992
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Kino Oko Šumperk
sídlo: Masarykovo náměstí 3, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00851400
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je zajišťování kulturní činnosti v oblasti kinematografie. Organizace zajišťuje provozování Filmového klubu. Předmět činnosti organizace je zabezpečení rozvoje forem kulturního vyžití
občanů, které přímo souvisí s filmovým uměním a filmovou kulturou, zejména pořádání pravidelných veřejných
filmových představení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel organizace jedná jejím jménem ve vztahu k třetím osobám samostatně. V době nepřítomnosti ředitele
jedná jménem organizace osoba pověřená plnou mocí. Podepisování za organizaci se děje tak, že ke svému jménu
podepisující osoba připojí dovětek „ředitel Kina Oko Šumperk“, resp. „osoba pověřená plnou mocí“.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je předmětem smlouvy o pronájmu dle občanského zákoníku, v platném znění. Veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku jsou upravena nájemní smlouvou.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
7 929 553,97 Kč
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a práv na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
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• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost smí být prováděna po splnění úkolů v rámci hlavní činnosti. Pro doplňkovou činnost smí být
využity pouze volné zdroje organizace (pracovní síly a technické vybavení). Doplňková činnost smí být prováděna
pouze na základě kalkulovaných cen minimálně na úrovni úplných nákladů. Provozování doplňkové činnosti se
sleduje odděleně a nesmí narušovat hlavní činnost. Okruhy doplňkové činnosti:
• Poskytování služeb v oblasti reklamy a propagace,
• Pronájem prostor souvisejících s budovou kina.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 1992 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 1994
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
sídlo: Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852295
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost: základní
školy, školní jídelny, školní družiny, školního klubu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovat závodní stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za
organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
35 827 930,41 Kč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:

Částka 3/2016

Ústřední věstník

stránka 63

• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• hostinská činnost,
• závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
• realitní činnost - pronájem nebytových prostor dle pravidel stanovených zřizovatelem.
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace.
• Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 1994 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 1994
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šumperk, 8. května 63
sídlo: 8. Května 63, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852317
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost: základní
školy, školní jídelny, školní družiny, školního klubu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovat závodní stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organiza-
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ce jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za
organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
29 432 384,84 Kč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• hostinská činnost,
• závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
• specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
• realitní činnost - pronájem nebytových prostor dle pravidel stanovených zřizovatelem.
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace.
• Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 1994 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 1994
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šumperk, Sluneční 38
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sídlo: Sluneční 38, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852864
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost: základní
školy, školní jídelny, školní družiny, školního klubu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
poskytovat závodní stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za
organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to tak že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
18 713 132,18 Kč.
vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
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• hostinská činnost,
• závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
• realitní činnost - pronájem nebytových prostor dle pravidel stanovených zřizovatelem,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• ubytovací služby v souvislosti s pořádáním příměstských táborů.
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace.
• Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 1994 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 1994
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šumperk, Šumavská 21
sídlo: Šumavská 21, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852287
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost: základní
školy, školní jídelny, školní družiny. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní
stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Příspěvková organizace vystupuje
v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jmenuje a odvolává svého
zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za organizaci podepisuje
ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace
ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v hodnotě 28 609 652,13
Kč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
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hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• hostinská činnost,
• závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
• realitní činnost - pronájem nebytových prostor dle pravidel stanovených zřizovatelem,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace.
• Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 1994 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 1994
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22
sídlo: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 60339381
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost: základní
školy, školní jídelny, školní družiny. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní
stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za
organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
16 693 728,06 Kč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
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• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• hostinská činnost,
• závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
• realitní činnost - pronájem nebytových prostor dle pravidel stanovených zřizovatelem,
• vzdělávání neposkytující stupeň vzdělání – pořádání kroužků.
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace.
• Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 07. 1994 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 1997
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 6, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 65496604
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení Městské knihovny Šumperk, je poskytování veřejně dostupných knihovnických a informačních služeb. Stanoveného účelu knihovna dosahuje tak, že:
• Doplňuje a odborně zpracovává vlastní knihovní fondy, zajišťuje jejich evidenci a ochranu.
• Zpřístupňuje knihovní fondy veřejnosti prostřednictvím absenčního a prezenčního půjčování.
• Buduje databázi knihovních fondů a zpřístupňuje ji uživatelům a další veřejnosti prostřednictvím knihoven
a prezentace na webových stránkách.
• Zajišťuje meziknihovní výpůjční službu v souladu s příslušnou legislativou.
• Poskytuje bibliografické a faktografické informace z knihovních fondů v klasické i elektronické podobě, včetně zdrojů dostupných v prostředí Internetu.
• Zajišťuje kopírování a tiskové výstupy z knihovních fondů a elektronických zdrojů dle podmínek vymezených
autorským zákonem.
• Pořádá kulturní a společenské akce pro veřejnost s cílem propagovat literaturu, služby knihovny a knihovní
fondy.
• Vydává neperiodické tiskoviny pro vnitřní potřebu knihovny.
• V rámci své regionální funkce poskytuje odborné služby knihovnám obcí sdruženým do knihovnického střediska Šumperk, a dalším veřejným knihovnám okresu Šumperk. Regionální činnost je vykonávána za úhradu
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vzniklých nákladů a je podložena smlouvami se zúčastněními obcemi a s poskytovatelem dotace na tyto činnosti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel, který je oprávněn jednat ve všech věcech za organizaci a jejím jménem, v písemném styku jedná tak, že k uvedení názvu, sídla a IČO připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel odpovídá zřizovateli
za plnění všech úkolů organizace. Je zaměstnancem Městské knihovny Šumperk, příspěvkové organizace. Ředitele jmenuje a odvolává městská rada.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
6 189 305,12 Kč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti a o hospodaření za kalendářní rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace může vykonávat doplňkovou činnost v případě, že nebude narušen rozsah služeb při vykonávání hlavního předmětu činnosti. Zřizovatel
povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• reklamní činnost,
• prodej knih a dalších předmětů, které souvisejí s činností knihovny,
• využití volné kapacity reprografické techniky pro kopírování jako službu veřejnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 05. 1997 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2003
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace
sídlo: Evaldova 25, 787 01 Šumperk
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identifikační číslo: 60801085
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a předškolního vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává
činnost mateřské školy, školní jídelny a školní jídelny – výdejny. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu
s ustanovením § 33b zákona č. 50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat závodní stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za
organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
16 424 936,85 Kč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• Hostinská činnost
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• Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
• Pronájem nebytových prostor a části pozemku dle pravidel stanovených zřizovatelem
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace.
• Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 2003 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2003
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 4B, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 71011994
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a předškolního vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává
činnost mateřské školy, školní jídelny a školní jídelny – výdejny. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu
s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat závodní stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Příspěvková organizace vystupuje
v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jmenuje a odvolává svého
zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za organizaci podepisuje
ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
6 990 320,62 Kč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
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znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 2003 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2003
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1,
				
příspěvková organizace
sídlo: Prievidzská 1, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00852091
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a předškolního vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává
činnost mateřské školy, školní jídelny a školní jídelny – výdejny. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu
s ustanovením § 33b zákona č. 50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovat závodní stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za
organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizace do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2013 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
14 653 191,69 Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
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• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• Hostinská činnost
• závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace.
• Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 2003 na dobu neurčitou
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2004
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
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování zájmového vzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků. Předmět činnosti příspěvkové organizace
je vymezen následovně:
–– Příspěvková organizace jako středisko volného času poskytuje zájmového vzdělávání dle příslušných ustanovení zákona 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.
–– Příspěvková organizace jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení, poskytuje školám a školských zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol
a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje
koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.“
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování. Činnost závodního stravování je prováděna od 1. 1. 2005.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Příspěvková organizace vystupuje
v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě konkurzního řízení. Ředitel řídí školské zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jmenuje a odvolává
svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako
statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce. Za organizaci podepisuje
ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to 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:
Nemovitý majetek přenechá zřizovatel příspěvkové organizaci do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro
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plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
Veškerý majetek zřizovatele (movitý, nehmotný, finanční, zásoby, pohledávky), který měla příspěvková organizace ve správě ke dni 31. 12. 2012 se bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace v celkové hodnotě
5 283 944 Kč.
Majetek zřizovatele (movitý, nehmotný), který nabyl na základě darovací smlouvy od Olomouckého kraje, se bez
úplatně převádí do vlastnictví příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012 v zůstatkové hodnotě 102 041 Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
• Příspěvková organizace je povinna majetek, který nabyla do vlastnictví spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho
další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
• Příspěvková organizace je povinna nabytý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
• Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení.
• Příspěvková organizace je v oblasti pohledávek povinna dodržovat postup stanovený v Zásadách řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce 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.
• Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.
• Příspěvková organizace nesmí do svého vlastnictví bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitosti.
• Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
• Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
• Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
• Příspěvková organizace se řídí platnou legislativou a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem, v platném znění.
• Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, danými pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu
o hospodaření za hospodářský rok a předložit ji zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
• Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
• pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz
–– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti, nesouvisející s hlavní činností příspěvkové organizace.
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
• doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
od 01. 01. 2004 na dobu neurčitou
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Statutární město Teplice
b) název příspěvkové organizace: Dům kultury Teplic
sídlo: Mírové nám. 2950, 415 01 Teplice
identifikační číslo: 00081221
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
–– hostinská činnost
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO TŘINEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby města Třinec, příspěvková organizace
sídlo: Habrova 302, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 00600954
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nahrazuje se Příloha č. 1, která tvoří seznam majetku svěřeného organizaci k 01. 01. 2009. Rozsah nemovitého
a movitého majetku je zvýšen o přírůstky a snížen o úbytky v následujích letech do data účinnosti doatku č. 13 zřizovací listiny. Nemovitý a movitý majetek je spicifikován v inventárním seznamu, který je pravidelně aktualizován
na základě prováděných inventur vždy ke dni 31. 12. běžného roku.
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. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby města Třinec, příspěvková organizace
sídlo: Habrova 302, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 00600954
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: dodatkem č. 14 se ve zřizovací listině nahrazuje znění čl. 3.1 Hlavní činnost – A, bod 6)
Denní stacionář (§ 46 ZSS), ambulantní služba je poskytovaná osobám:
–– starším 60 let, které mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné osoby,
–– starším 40 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (především pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými
typy demence).
–– starším 40 let se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné osoby
Služba je poskytována ve středisku Pečovatelská služba a Stacionář Jantar, Štefánikova 1173, Třinec.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nahrazuje se Příloha č. 1, která tvoří seznam majetku svěřeného organizaci k 01. 01. 2009. Rozsah nemovitého
a movitého majetku je zvýšen o přírůstky a snížen o úbytky v následujích letech do data účinnosti doatku č. 14
zřizovací listiny. f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

stránka 76

Ústřední věstník

Částka 3/2016

MĚSTO VOLARY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Volary
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Volary, příspěvková organizace
sídlo: U Nádraží 512, 384 51 Volary
identifikační číslo: 00583391
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková škola vykonává činnost základní školy, zařízení školního stravování a kroužků zájmových činností.
2. 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 a dalšími obecně závaznými právními
předpisy.
3. Zařízení školního stravování (školní jídelna) poskytuje školní stravování; její činnost se řídí školským zákonem
a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem a dalšími obecně závaznými
právními předpisy.
Předmět činnosti:
a) poskytování základního vzdělávání a výchovy žáků v souladu se vzdělávací soustavou základních škol a vzdělávacími programy,
b) zajišťování stravování žákům a zaměstnancům školy a školského zařízení,
c) zajišťuje činnost školní družiny.
5. Příspěvková organizace má místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb na adrese:
–– U Nádraží 512, Volary, PSČ 384 51, kde poskytuje činnost základní školy, zařízení školního stravování, školní
družiny a kroužky zájmových činností.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný a odvolávaný zřizovatelem příspěvkové organizace.
2. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje ředitele v plném rozsahu zástupce ředitele. Zástupce ředitele jmenuje
a odvolává ředitel.
3. Ředitel a zástupce ředitele se zapisují do příslušného obchodního rejstříku.
4. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podepisování za příspěvkovou organizaci se děje tak,
že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí ředitel svůj podpis s údajem o své funkci.
5. Ředitel a zástupce ředitele jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření majetek (svěřený majetek), který je blíže vymezen,
s uvedením účetní ceny, v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Tento majetek se svěřuje příspěvkové organizaci po
dobu jejího trvání.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je povinna o svěřený majetek pečovat s péčí řádného hospodáře a využívat ho k účelu,
ke kterému byla zřízena. Ohledně svěřeného majetku je oprávněna činit veškerá právní jednání kromě omezení
daných zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a touto zřizovací listinou. Pokud
není v této zřizovací listině stanoveno jinak, příspěvková organizace nesmí svěřený majetek zcizit, zatížit jakýmkoliv věcným právem ani svěřeným majetkem ručit.
2. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně v souladu s účelem zřízení příspěvkové organizace, jejím předmětem činnosti a doplňkové činnosti,
b) pečovat o zachování a rozvoj svěřeného majetku,
c) chránit svěřený majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,
d) chránit svěřený majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení,
e) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně platí své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku
z nich vyplývajících práv,
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vést o svěřeném majetku řádnou evidenci, provádět odpisy svěřeného majetku podle odpisového plánu,
po dohodě se zřizovatelem zajistit reprodukci majetku,
provádět běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku podle plánu běžné údržby a oprav,
zabezpečovat provádění veškerých revizí a prohlídek u svěřeného majetku, daných zákonem,
povinnost pravidelně jedenkrát ročně svěřený majetek se stavem vždy 31. 12. běžného roku inventarizovat.
Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a v souladu se Směrnicí pro hospodaření s majetkem, pokud zřizovatel takovou směrnici vydá.
4. Příspěvková organizace nesmí svěřený majetek pronajímat nebo dávat do výpůjčky třetí osobě bez písemného
souhlasu zřizovatele s výjimkou pronájmu a výpůjčky nemovitých věcí, nebytových prostor a movitého majetku
na dobu kratší než 1 rok, a to pouze tehdy, jestliže nemovité věci, nebytové prostory nebo movitý majetek příspěvková organizace pro svou činnost potřebuje.
5. Příspěvková organizace je oprávněna vystupovat bez písemného souhlasu zřizovatele jako zadavatel veřejné zakázky u malého rozsahu, v ostatních případech k tomu potřebuje předchozí písemný souhlas zřizovatele, ledaže
by šlo o případ naléhavé potřeby (jde-li o ohrožení života zdraví lidí, přírodní katastrofy, nebo havárie nebo hrozí-li škoda velkého rozsahu). Zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6.000.000 Kč bez daně
z přidané hodnoty.
6. Investiční činnost příspěvkové organizace financovaná z fondu investic příspěvkové organizace na 500.000,– Kč
bez daně z přidané hodnoty v jednotlivých případech podléhá schválení zřizovatele.
7. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může příspěvkové 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,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
8. Zřizovatel nepojišťuje svěřený movitý majetek. Příspěvková organizace je oprávněna pojistit svěřený movitý majetek a movité věci ve svém vlastnictví v obvyklém rozsahu na obvyklá rizika. Jestliže by příspěvková organizace
nabyla do svého vlastnictví nemovitou věc, je povinna zabezpečit její pojištění v obvyklém rozsahu na obvyklá
rizika.
9. K nabytí nemovitých věcí pro zřizovatele musí mít příspěvková organizace předchozí písemný souhlas zřizovatele. Movité věci nabývá příspěvková organizace pro svého zřizovatele v souladu s příslušným schváleným ročním
rozpočtem příspěvkové organizace.
10. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, pokud u jednotlivé movité věci, nepřesahuje účetní cenu 20.000,– Kč, má
příspěvková organizace právo vyřadit, zlikvidovat nebo prodat za cenu v místě a čase obvyklou, pokud nepřijme
zřizovatel písemnou nabídku na jeho vrácení zřizovateli a ani ostatní organizace zřízené nebo obchodní společnosti založené zřizovatelem nepřijmou písemnou nabídku na koupi takového movitého majetku (tyto organizace a obchodní společnosti mají přednostní právo na koupi takového movitého majetku, jestliže projeví zájem o převod
více takových organizací nebo obchodních společností, rozhodne o nabyvateli zřizovatel). Vyřazení, zlikvidování
nebo prodej takové movité věci bez zbytečného odkladu příspěvková organizace písemně oznámí zřizovateli.
Finanční vztahy:
1. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací a vedení účetnictví příspěvkové organizace stanoví
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další
obecně závazné právní předpisy.
2. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření příspěvkové organizace, hmotná zainteresovanost příspěvkové organizace, závazné ukazatele, odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou zřizovatelem příspěvkové
organizaci stanoveny vždy na každý rok.
3. Nestanoví-li zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu a k rozpočtu kraje.
Finanční hospodaření
1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a peněžní fondy se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Příspěvková organizace tvoří tyto peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) fond investic,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
Tvorba peněžních fondů a jejich použití se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
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3. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě zápůjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních
služeb.
4. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvkové organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své
pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková
organizace nesmí vystavovat směnky nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
6. Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžních nebo
věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
postupu podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Doplňkovou činnost povoluje příspěvkové organizaci zřizovatel v těchto okruzích:
a) hostinská činnost,
b) pronájem nemovitostí a nebytových prostor,
c) výpůjčka nemovitostí a nebytových prostor,
d) pronájem a půjčování věcí movitých,
e) výpůjčka věcí movitých,
f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů, školení včetně lektorské činnosti.
2. Příspěvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pro provozování doplňkové činnosti:
a) doplňková činnost nesmí být provozována tak, že by narušovala hlavní účel příspěvkové organizace,
b) provozování doplňkové činnosti nesmí být ztrátové,
c) zisk vytvořený doplňkovou činností musí příspěvková organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, ledaže zřizovatel písemně povolí jiné využití tohoto zdroje,
d) doplňková činnost musí být realizována v souladu s cenovými předpisy,
e) doplňková činnost musí být v účetnictví sledována odděleně od hlavní činnosti.
3. Další doplňková činnost smí být příspěvkovou organizací provozována jen na základě změny této zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
OBEC DOBRATICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Dobratice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřšká škola Dobratice, okres Frýdek-Místek,
				
příspěvková organizace
sídlo: Dobratice č. p. 58, 739 51
identifikační číslo: 70640017
Součást příspěvkové organizace:
1. Mateřská škola Dobratice
2. Školní jídelna Dobratice
3. Výdejna
4. Mateřská škola Vojkovice
5. Školní jídelna Vojkovice
6. Školní družina
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel organizace
a) Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
b) Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
c) Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
d) Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších
předpisů.
Hlavní činnosti organizace
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a) Zabezpečuje výchovu a výuku v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro
povinnou školní docházku.
b) Zabezpečuje výchovu a výuku v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti předškolní výchovy –
mateřská škola. Navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči o děti,
zpravidla ve věku od tří do šesti let.
c) Provozuje školní jídelnu a poskytuje služby v oblasti stravování podle vyhlášky 107/2004 Sb., o školním stravování a podle vyhlášky č. 84/2004 o závodním stravování.
d) Provozuje školní družinu.
Předmět činnosti příspěvkové organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny organizace.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel nebo jím jmenovaný zástupce. Ředitel organizace je jmenován a odvoláván dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pravomoci ředitele jsou
vymezeny § 165 a § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 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:
Nemovitý majetek
Organizace spravuje majetek obce Dobratice, který je uveden v inventárním seznamu ke dni 31. 12. 2002. Organizace je oprávněna tento majetek užívat, požívat jeho plody a užitky. Každý další svěřený majetek je evidován
v invetárních soupisech majetku a zároveň v účetnictví učtován na majetkových účtech organizace. Organizace
odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví třetích osob v důsledku nedodržení předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
Movitý majetek
Organizace užívá movitý majetek, který jí byl svěřen ke dni jejího vzniku. Veškerý nabytý majetek v průběhu své
činnosti je evidován v invetárních soupisech majetku a zároveň je v účetnictví účtován na majetkových účtech
organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Nemovitý majetek
Organizace je povinna:
• využívat tento nemovitý majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před
poškozením, zničením nebo zneužitím,
• dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
• využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva,
• uplatnit nárok na náhradu škody proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti
umožnili její vznik. Při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
• zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí.
Organizace je oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele provádět na nemovitém majetku stavební úpravy.
2. Movitý majetek
Organizace je povinna:
• vést účetní a operativní evidenci tohoto movitého majetku v souladu s platnými právními předpisy,
• provádět pravidelnou roční inventarizaci,
• předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence zřizovatele, které si vyžádá.
3. Pohledávky a závazky
a) Při odepisování pohledávek postupuje organizace podle příslušných předpisů.
b) Organizace není oprávněna pohledávky postupovat dalším osobám, ani jinak se závazky a pohledávkami organizace manipulovat.
4. Majetek, který organizace nabude v průběhu své činnosti, nabývá obec, která je majitelem daného objektu.
5. Za ochranu majetku a výkonu práva a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
6. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena, a to darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
7. Pokud se stane majetek pro příspěvkovou organizaci nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Nepřijme-li zřizovatel nabídku, může příspěvkovou organizace s jeho souhlasem převést majetek do vlastnictví
jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Organizace je povinna strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatel a dodržovat jeho pokyny pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.
Organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (tzv. leasingové
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smlouvy), smlouvy a půjčce a úvěru bez předchozího souhlasu zřizovatele. Organizace není oprávněna majetkem
ručit ani jej ukládat do jakýchkoliv obchodních společností.
Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům. Je však oprávněna poskytovat peněžité a věcné dary
podle zvláštních předpisů.
Práva k majetku, neudělená organizaci v této zřizovací listině, vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková orgnizace je povolena doplňková činnost za účelem lepšího využití všech jejich hospodářských možností a odbornosti jejich zaměstnanců za předpokladu, že tato činnost není vykonávána na úkor hlavního účelu
školy a je plně v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 34/1992, o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol
a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Doplňkovou činnost provozuje příspěvková organizace na základě platných právních předpisů (např. živnostenského oprávnění apod.), eviduje tyto činnosti oddělené v účetnictví a získané prostředky z doplňkové činnosti
použije ke zkvalitnění své činnosti.
Jedná se zejména o tyto okruhy doplňkové činnosti:
• zajištění stravování pro veřejnost,
• výkon správy majetku svěřeného obci Dobratice,
• výchova a mimoškolní vzdělání,
• organizování sportovních soutěžích,
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
• pořádání kulturních produkcí, zábat a provozování zařízení sloužící k zábavě,
• organizovaní kurzů (např. jazykových, výpočetní techniky apod.),
• kopírovací práce,
• pronájem a půjčování věci movitých (např. sportovní potřeby),
• pronájem tělocvičny a hřiště,
• zprostředkování obchody (burzy),
• pronájem prostor sloužicích podnikání.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC HORNÍ BEČVA
Oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 2. 2015
a) úplný název zřizovatele: Obec Horní Bečva
b) název příspěvkové organizace: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva
sídlo: Horní Bečva 544, 756 57
identifikační číslo: 70238847
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:
Vymezení majetku
a) Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě nájemní smlouvy. Nemovitý majetek nemá organizace svěřený.
b) Dlouhodobý majetek mimo majetek nemovitý
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek (movitý majetek) k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti. Rozsah a popis svěřeného majetku je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
Drobný dlouhodobý majetek a majetek dle operativní evidence nacházející se ve školní kuchyni využívá organizace na základě nájemní smlouvy.
Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný
příspěvkové organizaci zřizovatelem do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se
• snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
• zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě ustanovení § 27 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bez předchozího
(příp. s předchozím nebo s předchozím ve vymezených případech) písemného souhlasu zřizovatele do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Změna je účinná dnem schválení tj. 17. 12. 2015 s platností na
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neurčito.
OBEC VACENOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Vacenovice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Vacenovice
nový název: Mateřská škola Vacenovice, příspěvková organizace
sídlo: Vacenovice 581, 696 06 Vacenovice
identifikační číslo: 70940525
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Vacenovice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Vacenovice, okres Hodonín
nový název: Základní škola Vacenovice, příspěvková organizace
sídlo: Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
identifikační číslo: 70995273
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