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MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy ČR
b) název příspěvkové organizace: Centrum služeb pro silniční dopravu
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
identifikační číslo: 70898219
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek II. Vymezení základního účelu a předmětu činnosti se mění takto:
poslední odrážka:
zajišťuje svolávací akce výrobců motorových vozidel nebo jejich akreditovaných zástupců, při kterých jsou majitelé nebo provozovatelé vozidel informování o výzvách k opravě hromadně se vyskytujících závad a nedostatků
určitých sérií vozidel.
se vymazuje
Článek III: Provozování jiné činnosti mimo hlavní činnost se mění takto:
Doplňuje se
sedmá odrážka:
Zajišťování svolávací akce výrobců motorových vozidel nebo jejich akreditovaných zástupců, při kterých jsou majitelé nebo provozovatelé vozidel informování o výzvách k opravě hromadně se vyskytujících závad a nedostatků
určitých sérií vozidel.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 31. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené,
				
příspěvková organizace
nový název: Konzervatoř a střední škola Jana Deyla
sídlo: Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1
identifikační číslo: 61387339
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov
				
a základní škola, Dobřichovice
nový název: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice
sídlo: Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
identifikační číslo: 61384810
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Klásek s.p.o.
sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 06081771
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel
Státní příspěvková organizace je zřízena za účelem:
1. rozvoje osobnosti, tělesného a rozumového rozvoje dětí předškolního věku zaměstnanců Ministerstva zemědělství
a zaměstnanců jiných subjektů v rezortu Ministerstva zemědělství.
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Hlavní činnost:
1. provozování mateřské školy podle § 8 odst. 3, § 33 - § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle prováděcích
předpisů
2. provozování školní jídelny – výdejny podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 5 vyhlášky č.
107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
Ředitel je povinen si vyžádat předchozí souhlas rady státní příspěvkové organizace k právním úkonům (jednáním)
vymezeným statutem rady státní příspěvkové organizace.
Ředitel jmenuje své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Státní příspěvková organizace se při hospodaření s majetkem státu řídí zákonem o majetku státu ČR a dalšími
právními předpisy, které se vztahují na organizační složky příslušné hospodařit s majetkem podle § 9 zákona o
majetku ČR.
Zřizovatel svěřuje k plnění účelu a předmětu činnosti státní příspěvkové organizace majetek, která je majetkem
zřizovatele. Inventární soupis majetku je uveden příloze jako nedílná součást této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Finanční kontrola
Vzhledem k tomu, že státní příspěvková organizace je pro účely finanční kontroly orgánem veřejné správy, je
povinna zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu podle 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
a dodržování vnitřního kontrolního systému je odpovědný statutární orgán státní příspěvkové organizace.
Při rozpočtování a nakládání s finančními prostředky je státní příspěvková 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.
Státní příspěvková organizace odpovídá za svou činnost a hospodaření zřizovateli. Zřizovatel je oprávněn kontrolovat hospodaření organizace a prověřovat účinnost vnitřního kontrolního systému.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Státní příspěvková organizace může provozovat jiné činnosti pouze, splní-li podmínky stanovené zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně jinými
předpisy, na základě nichž mohou být jiné činnosti prováděny.
Podmínky pro provádění jiných činností jsou stanoveny zákony a vnitřními předpisy státní příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
JIHOČESKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola,
				
České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A (zanikající)
sídlo: Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice
identifikační číslo: 60075953
b) název příspěvkové organizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (přejímající)
nový název: Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9
sídlo: Husova 9, 370 04 České Budějovice
identifikační číslo: 00510874
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 (zanikající)
sídlo: Budějovická 1664/36, 397 01 Písek
identifikační číslo: 60869798
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,
				
Komenského 86 (přejímající)
sídlo: Komenského 86/14, 397 01 Písek
identifikační číslo: 00511382
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70932581
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V čl. VIII. odst. A. se doplňuje bod 4. ve znění:
4. Za veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 6 milionů Kč bez DPH podle bodu 1, a veřejnou
zakázku v hodnotě nad 6 milionů Kč bez DPH podle bodu 3, se v případě společného zadávacího řízení považuje
veřejná zakázka, u níž účast příspěvkové organizace na financování přesahuje tyto limity.
V čl. X. odst. 2 se písmeno b) nahrazuje novým zněním:
b) oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Dosavadní příloha č. 1 zřizovací listiny se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je přílohou č. 1 a vychází z výsledků inventury majetku příspěvkové organizace k 31. 12. 2016.
Dosavadní příloha č. 1 zřizovací listiny se nahrazuje novou přílohou č. 2, která je přílohou č. 2 a vychází z výsledků inventury majetku příspěvkové organizace k 31. 12. 2016.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Služby a správa majetku Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Cejl 530/73, Zábrdovice, 602 00 Brno
identifikační číslo: 04689275
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00520055
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti o: Holičství, kadeřnictví
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Plesná, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 338, 351 35 Plesná
identifikační číslo: 47723441
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zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2017
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště Toužim, příspěvková organizace
sídlo: Plzeňská 330, 364 01 Toužim
identifikační číslo: 00669831
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary
identifikační číslo: 63553619
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace
sídlo: Chodovská 236, 362 25 Nová Role
identifikační číslo: 63555123
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 28. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
sídlo: Hostovského 910, 549 31 Hronov
identifikační číslo: 14450356
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V čl. 8 odstavec třetí nově zní:
Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby organizace mohla na základě příslušného oprávnění, pokud je zvláštním
předpisem požadováno, vykonávat tyto činnosti:
1. Hostinská činnost
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
• Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
• Velkoobchod a maloobchod
• Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba
nenahraných nosičů údajů a záznamů
• Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
• Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
• Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související
činnosti a webové portály
• Pronájem a půjčování věcí movitých
• Překladatelská a tlumočnická činnost
• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
				
Hradec Králové, Štefánikova 549
sídlo: Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
identifikační číslo: 62690361
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
čl. 2 včetně nadpisu nově zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
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Předmětem činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k nim.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• vyšší odborná škola,
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna,
• školní jídelna – výdejna,
• speciálně pedagogické centrum.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva za úplatu dle §
114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
Organizace poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
na základě platné registrace tyto sociální služby:
• chráněné bydlení,
• raná péče,
• tlumočnické služby,
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa silnic Královéhradeckého kraje
sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
identifikační číslo: 70947996
Doplňuje se příloha zřizovací listiny Soupis a specifikace nemovitého majetku, který je předáván příspěvkové
organizaci k hospodaření, a to o nemovitý majetek podle následující specifikace.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
sídlo: Kolowratská 485, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
identifikační číslo: 70152497
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V čl. 4 se na konci bodu 1. doplňuje věta:
Dále se příspěvkové organizaci k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti předává k hospodaření veškerý
majetek ve vlastnictví zřizovatele, který měla příspěvková organizace Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 k 30. červnu 2017 předán k hospodaření.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
sídlo: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
identifikační číslo: 00195201
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Základní účel
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov je zřízeno za účelem poskytování léčebně preventivní péče, léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče v souladu s platnou právní úpravou stanovující rozsah zajištění léčebně
preventivní a léčebně ošetřovatelské péče pro dětské ozdravovny a odborné léčebné ústavy, poskytování léčebné
a ošetřovatelské péče zrakově postiženým dětem ve věku od 3 do 15 let, poskytování komplexních ambulantních
a terénních zdravotních služeb včetně CDZ, mobilního týmu a služeb denního stacionáře s psychoterapeutickým
programem v souladu s uděleným oprávněním č. j. 4232/ZD/2003 ze dne 28. 3. 2003 ve znění následných změn.
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Dále je zřízeno za účelem poskytování sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, provozování dětských center na základě příslušných právních předpisů a výkonu sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění.
Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn – Bedřichov 57, Špindlerův Mlýn, PSČ 543 31; Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn – Svatý Petr 50, Špindlerův Mlýn, PSČ 543 31; Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou – Pec pod Sněžkou
185, PSČ 542 21: odborné léčebně preventivní zdravotnické zařízení poskytující dětem komplexní ozdravnou
péči s cílem podpořit zdraví v nejširším pojetí jednoty tělesného, duševního a společenského blaha a je-li jakkoli
narušeno, pak usilovat o návrat k jeho žádoucí normě.
Dětská ozdravovna Království – Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01: odborné léčebné
preventivní zdravotnické zařízení poskytující dětem komplexní ozdravnou péči s cílem podpořit zdraví v nejširším
pojetí jednoty tělesného, duševního a společenského blaha a je-li jakkoli narušeno, pak usilovat o návrat k jeho
žádoucí normě. Dále pak poskytuje přímé zaopatření pro děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc v souladu s ustanovením § 42a zákona č. 359/1999 Sb.
Léčebna zrakových vad OLÚ – Sladkovského 840, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01: „Oftalmologie – oční
léčebna“, poskytuje lůžkovou péči zaměřenou na léčbu amblyopií a strabismu (poruch binokulárních funkcí zrakového aparátu) prostřednictvím pleoptických a ortoptických cvičení.
Léčebna zrakových vad – Josefa Hory 34, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 (cvičebna): poskytuje ambulantní péči zaměřenou na léčbu amblyopií a strabismu (poruch binokulárních funkcí zrakového aparátu) prostřednictvím pleoptických a ortoptických cvičení.
Dětské centrum – R. A. Dvorského 1710, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01: zdravotnické zařízení poskytující zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí,
zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředí
nebo dětem zdravotně postiženým, u sourozeneckých skupin a ve výjimečných případech těžce postiženým dětem
do 10 let věku, popřípadě též jejich průvodcům, ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodů nepříznivé
situace ohroženo jejich zdraví.
Dětské centrum poskytuje ochranu a pomoc dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v souladu s ustanovením § 42a
zákona č. 319/1999 Sb., dále podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje plné zaopatření pro děti umístněné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dále
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a),
poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené (§ 11 odst. 1 písm. b), uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47 písm. b, dále poskytování
výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče,
při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je
pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Rehabilitační ústav Hostinné – Husitská 352, Hostinné, PSČ 543 71: poskytuje léčebnou lůžkovou a ambulantní
rehabilitaci (LTV, balneo-, elektro-, ozono – magnoterepie, rehabilitační ultrazvuk, parfango) osobám s deficitem
hybnosti po traumatech či operacích pohybového ústrojí, při degenerativních a revmatických chorobách pohybového aparátu, neurologických onemocněních. Dále poskytování hyperbarické oxygenoterapie při chronických
indikacích.
RIAPS: komplexní ambulantní a terénní zdravotní služby včetně služeb CDZ, mobilního týmu a služeb denního
stacionáře s psychoterapeutickým programem v souladu s uděleným oprávněním č. j. 4232/ZD/2003 ze dne 28.
3. 2003 ve znění následných změn, sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to § 37 –
sociální poradenství, § 59 kontaktní centrum (ambulantní a terénní forma) § 62 nízkoprahové zařízení pro děti
mládež (ambulantní a terénní forma, § 69 terénní programy, § 70 - sociální rehabilitace (ambulantní a terénní
forma), § 55 telefonická krizová pomoc, § 60 krizová pomoc (ambulantní, terénní a pobytová forma), § 51 chráněné bydlení, dále výchova a vzdělávání cílových skupin programu a projektů RIAPSu, zřizování a provozování
léčebně výchovných táborů pro děti se specifickými potřebami, realizace programů péče o problémové skupiny
dětí, výchovných opatření a probačních programů.
Pracoviště RIAPS:
Presslova 449, Dvůr Králové n/L, PSČ 544 01
Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Náměstí T. G. M. 40, Dvůr Králové nad Labem
Fara Církve Československé husitské Krkonošská 21, Vrchlabí
Předmět hlavní činnosti
• Poskytování léčebné preventivní péče, léčebné a ošetřovatelské péče zahrnující ambulantní a lůžkovou péči,
využití laboratorních a jiných vyšetřovacích metod, včetně poskytování léků a léčiv, zdravotnických prostředků a léčebné výživy.
• Zajištění diagnostiky, medikace, krizové intervence, terapie, poradenství, psychoterapie, psychiatrické a sociální rehabilitace v rámci ambulantní a terénní formy služeb, včetně služeb CDZ, mobilního týmu a služeb
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denního stacionáře a psychoterapeutickým programem v souladu s uděleným oprávněním č. j. 4232/ZD/2003
ze dne 28. 3. 2003 ve znění následných změn, a to včetně programů primární prevence, konzultační služby,
ochranného léčení, doléčovacích aktivit a substituce.
• Zabezpečení organizace zásobováním léky, léčivými přípravky, jejich distribucí, spotřebním zdravotnickým
materiálem, prostředky veškeré zdravotní techniky a dalším materiálem, včetně zprostředkování dalších služeb.
• Specifickou formu lůžkové a preventivní léčebné péče pro děti s ohroženým zdravím nebo v rekonvalescenci,
včetně zajištění výuky v rozsahu předškolního nebo základního školství.
• Poskytování skupinové terapie pro předem stanové cílové skupiny nemocných v souladu s hlavními činnostmi
organizace.
• Poskytování léčebné rehabilitace (LTV, balneo-, elektro-, ozono – magnoterepie, rehabilitační ultrazvuk, parfango) osobám s deficitem hybnosti po traumatech či operacích pohybového ústrojí, při degenerativních a
revmatických chorobách pohybového aparátu, neurologických onemocněních. Dále poskytování hyperbarické
oxygenoterapie při chronických indikacích.
• Zajištění léčby dětí ve věku od 3 do 15 let se zaměřením na zrakové vady a v případě volné kapacity i formou
skupinové terapie v době prázdnin i pro další věkové skupiny s případnou účastí rodičů.
• Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
• Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů jsou nebo mohou být vykonávány tyto činnosti:
–– pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
–– poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě
dravotně postižené,
–– pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
–– činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku podle § 31 a 32 zákona
č. 359/1999 Sb. (spolupráce s OSPOD),
–– zřizování a provoz zařízení odborného poradenství,
–– zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti,
–– zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů.
Pracoviště RIAPS:
místo výkonu: Manželská a rodinná poradna Procházkova 818, Trutnov
místo výkonu: NZDM Procházkova 818, Trutnov, PSČ 541 01
místo výkonu: Kontaktní centrum, Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Pracoviště Dětské centrum, R. A. Dvorského 1710, Dvůr Králové nad Labem vykonává sociálně-právní ochranu
dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu:
–– zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
–– pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a)
–– poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b)
–– uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b
–– poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Dětská ozdravovna Království, Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01:
–– zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace /dále jen „ředitel“/, kterého jmenuje Rada Královehradeckého kraje, v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) z č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Ředitel organizace se ujímá funkce dnem, uvedeným ve jmenovací listině.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednak jejím jménem ve
všech věcech, týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou a to tak, že k názvu organizace
připojí vlastnoruční podpis. Plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.
3. Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, řízení a pracovním zařazení zaměstnanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace. Odpovídá za to, že při činnosti organizace
budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech,
vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané v souladu se zákonem o
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krajích, popř. na základě dalších právních předpisů upravujících činnosti organizace.
4. Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění
a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno jinak.
5. Zřizovatel kontroluje dodržování úkolů, které vyplývají příspěvkové organizaci z čl. 3 odst. 3 této zřizovací listiny.
Ředitel zajistí součinnost při provádění kontroly.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Obecná ustanovení:
1. Příspěvkové organizaci se k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací
listiny a dále movitý majetek dle syntetických účtů organizace ke dni 31. 3. 2017 (dále jen „svěřený majetek“).
Organizace je povinna s ním hospodařit v souladu s platnými předpisy pro hospodaření příspěvkových organizací
a v souladu s touto zřizovací listinou.
2. Organizace je zejména povinna:
• majetek využívat efektivně a ekonomicky k účelu, ke kterému byla organizace zřízena nebo k němuž jí byl
předán
• majetek chránit před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
• chránit majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody
• odepisovat majetek v souladu s obecně platnými právními předpisy a odpisovým plánem schváleným radou
kraje
• udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, zajišťovat jeho opravu a údržbu, včetně provádění revize a
prohlídek nutných pro rádné zajištění provozu
• vést řádnou účetní a majetkovou evidenci
• provádět inventarizaci majetku v souladu se zákonem o účetnictví
• oznamovat veškeré změny v účetní a majetkové evidenci nemovitého majetku (převody nebo přechody vlastnictví, technické zhodnocení, demolice, technické úpravy, změny užívání, apod.) vždy do 10. kalendářního
dne následujícího měsíce oddělení krajského úřadu, které je pověřeno úkony v majetkové oblasti (dále jen
„majetkové oddělení“) a věcně příslušnému odboru krajského úřadu; bezodkladně oznamovat majetkovému
oddělení změny (nabytí, pozbytí, změna v registraci apod.) související s motorovými vozidly provozovanými
organizací, které mohou mít dopad na jejich pojištění odpovědnosti z jejich provozu
• sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv
z těchto závazků vyplývajících
• na vyžádání zřizovatele a jím pověřených orgánů pro potřeby kontroly umožnit volný přístup ke svěřenému
majetku a k veškeré korespondenci, týkající se činnosti organizace, zejména účetní a operativní evidenci, interním předpisům, bankovním výpisům a dalším dokladům, týkajících se činnosti organizace.
3. Nepotřebným majetkem pro potřeby této zřizovací listiny je:
a) majetek přebytečný, kterým je takový majetek, který organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů, resp.
majetek přesahující svým rozsahem potřeby organizace,
b) majetek neupotřebitelný, kterým je takový majetek, který pro své opotřebení nebo poškození, zastarání technických a funkčních vlastností nebo nepřiměřenou nákladnost provozu a nehospodárnost nemůže sloužit svému
účelu; za neupotřebitelné se též považují budovy a stavby, které nelze přemístit a které je zapotřebí odstranit v
důsledku plánované výstavby nebo rozšíření objektu a to vždy v souladu s platnou právní úpravou (za dodržení
příslušných ustanovení stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
4. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Za okolností uvedených v této zřizovací listině může nabývat
majetek i do svého vlastnictví.
Majetek ve vlastnictví organizace a režim nakládání s tímto majetkem
Do svého vlastnictví nabývá organizace pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
• bezúplatným převodem od svého zřizovatele
• darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
• děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je povinna dědictví odmítnout
• jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za níže
uvedených podmínek.
Předchozí písemný souhlas zřizovatele tam, kde je vyžadován zákonem č. 250/2000 Sb., anebo tam, kde to stanoví
zřizovatel podle § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho
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součástí, s výjimkou peněžitého daru neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas
společný pro více právních úkonů. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný.
Svěřený nemovitý majetek, jeho nabývání organizací a nakládání se svěřeným nemovitým majetkem
Nabývání nemovitého majetku (koupě, darování, směna, výstavba,...):
• úplatně i bezúplatně vždy se souhlasem zřizovatele prostřednictvím věcně příslušného odboru zřizovatele.
Pozbývání nemovitého nepotřebného majetku a jeho likvidace:
• úplatné i bezúplatné vždy se souhlasem zřizovatele prostřednictvím věcně příslušného odboru zřizovatele.
• oznámení o nepotřebnosti nemovitého majetku, včetně návrhu na nakládání s tímto majetkem, předkládá
písemně organizace na majetkové oddělení. Další postup při nakládání s tímto majetkem se řídí zákonem
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Ostatní způsoby nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem (nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory,
výpůjčky)
• o ostatních způsobech nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem rozhoduje organizace samostatně bez
souhlasu zřizovatele.
• organizace uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce jiným subjektům, pokud tento majetek plně nevyužívá pro plnění hlavního účelu, pro který byla zřízena, popř. není využit ani pro doplňkovou činnost.
• nájemní smlouvy na nemovitý majetek lze uzavřít na dobu určitou, nejdéle na 5 let nebo na dobu neurčitou a
výpovědní dobou nejdéle tříměsíční.
• nájemní smlouvy o pronájem bytů lze uzavřít na dobu určitou, nejdéle na 2 roky.
• při pronájmu nemovitého majetku je organizace povinna sjednávat nájemné alespoň ve výši v místě a čase
obvyklém, není-li rozhodnutím zřizovatele určeno jinak, a postupovat v souladu s pokyny zřizovatele.
Zhodnocení nemovitého majetku
Organizace je povinna u svěřeného majetku požádat vždy zřizovatele o souhlas k investici do majetku kraje. Při
udělování souhlasu je vždy posuzovat účelnost investice pro zhodnocení majetku kraje a přiměřenost vložených
nákladů.
Svěřený movitý majetek, jeho nabývání a nakládání s tímto majetkem
Za majetek investičního charakteru se pro účely této zřizovací listiny považuje dlouhodobý hmotný majetek v
pořizovací ceně 40.000,- Kč a více a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 60.000,- Kč a více.
Nabývání movitého majetku investičního charakteru (hmotný a nehmotný)
• Úplatně i bezúplatně vždy se souhlasem zřizovatele prostřednictvím věcně příslušného odboru zřizovatele.
• Úplatně nabývá organizace movitý majetek prostřednictvím Fondu rozvoje a reprodukce Královehradeckého
kraje nebo se souhlasem zřizovatele v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele
Pozbývání nebo likvidace nepotřebného movitého majetku investičního charakteru
Úplatný převod nebo likvidace movitého majetku v ceně do výše 200.000,- Kč:
ředitel organizace rozhoduje po projednání v likvidační a škodní komisi organizace o:
• zajištění fyzické likvidace nepotřebného movitého majetku v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč, jedná-li se
dle odborného posudku vypracovaného na základě zadání ředitel organizace (s uvedením jeho neopravitelnosti, vysokých nákladech na provoz apod.) o neupotřebitelných movitý majetek
• převodu nepotřebného movitého majetku v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč na jinou příspěvkovou organizaci kraje (do jejího svěřeného majetku) formou předávacího protokolu, jde-li o přebytečný majetek; převod
na jinou příspěvkovou organizaci kraje lze provést až po tom, co ředitel za součinnosti věcně příslušného odboru provede nabídkové šetření u ostatních příspěvkových organizací kraje.
v případech, kdy není s nepotřebným movitým majetkem v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč naloženo dle
odstavce a), Rada Královehradeckého kraje rozhoduje na návrh ředitele organizace o úplatném převodu přebytečného majetku na jinou právnickou nebo fyzickou osobu za cenu dle znaleckého posudku. V případě, že cena
znaleckého posudku by převýšila cenu získanou prodejem majetku nebo znalecký posudek by byl vzhledem k
předpokládané hodnotě věci neadekvátní, schválí rada kraje prodej za cenu v místě a čase obvyklou na návrh organizace, pokud nebude orgány kraje stanoveno jinak.
Úplatný převod nebo likvidace majetku v pořizovací ceně nad 200.000,- Kč:
Ředitel organizace rozhoduje po projednání v likvidační a škodní komisi organizace o převodu nepotřebného movitého majetku v pořizovací ceně nad 200.000,- Kč na jinou příspěvkovou organizaci kraje (do jejího svěřeného
majetku) formou předávacího protokolu, jde-li o přebytečný majetek; převod na jinou příspěvkovou organizaci
kraje lze provést až po tom, co ředitel za součinnosti věcně příslušného odboru provede nabídkové šetření u ostatních příspěvkových organizací kraje.
V případech, kdy není s nepotřebným movitým majetkem v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč naloženo dle
odstavce a), Rada Královehradeckého kraje rozhoduje na návrh ředitele organizace, který je povinen předložit návrh na vyřazení tohoto majetku po projednání ve škodní a likvidační komisi organizace, dále s věcně příslušnými
odborem a ekonomickým odborem o jeho další realizaci. V případě neupotřebitelného majetku ředitel organizace
zabezpečí vypracování odborného posudku, kterým doloží žádost o vyřazení a likvidaci majetku věcně příslušného
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odboru, který zabezpečí předložení návrhu k rozhodnutí radě kraje.
3. Bezúplatný převod majetku:
a) V pořizovací hodnotě do 100.000,- Kč musí být vždy projednán v radě kraje.
b) V pořizovací hodnotě nad 100.000,- Kč musí být vždy projednán v zastupitelstvu kraje.
Ostatní způsoby nakládání s nepotřebným movitým majetkem (pronájem, výpůjčky)
• O ostatních způsobech nakládání s nepotřebným movitým majetkem rozhoduje organizace samostatně bez
souhlasu zřizovatele.
• Organizace uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce jiným subjektům, pokud tento majetek plně nevyužívá pro plnění hlavního účelu, pro který byla zřízena, popř. není využit ani pro doplňkovou činnost. Při
pronájmu movitého majetku je organizace povinna sjednat nájemné alespoň do výše v místě a čase obvyklém,
není-li rozhodnutím zřizovatel určeno jinak.
Realizace převodu movitého majetku
• Prodej nebo bezúplatný převod majetku po projednávání v orgánech kraje realizuje organizace.
• Ředitel organizace je vždy povinen realizovat usnesení rady kraje a zajistit schválenou likvidaci neupotřebitelného majetku organizace formou:
–– prodeje (přímým nebo prostřednictvím jiného subjektu) za cenu schválenou radou kraje
–– bezúplatného převodu (darováním)
–– fyzické likvidace (spálením, sešrotováním, rozbitím).
Nakládání s pohledávkami
1. Organizace jsou povinny dbát na to, aby pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů byly uhrazeny řádně a včas.
2. Pokud není pohledávka ze strany dlužníka uhrazena v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě, je povinností organizace zaslat dlužníkovi upomínku nebo výzvu k úhradě pohledávky. V případě neuhrazení platby ani po
uplynutí náhradního termínu stanoveného v zaslané upomínce nebo výzvě k plnění je nutno přistoupit k vymáhání
pohledávky.
3. Je-li sjednáno s dlužníkem plnění formou splátek, je nutno vždy v dohodě o splátkách uvádět způsob úhrady splátek, jejich výši a musí být s dlužníkem sjednána ztráta výhody splátek, jejich výši a musí být s dlužníkem sjednána
ztráta výhody pro případ prodlení s kteroukoliv splátkou a úroky z prodlení ve výši stanovené příslušným právním
předpisem.
4. Exekuční řízení lze realizovat příslušným soudem nebo soudním exekutorem.
5. Pohledávky vzniklé při výkonu činnosti organizace je možno odepsat pouze na základě projednání a schválení
příslušným orgánem kraje podle ustanovení zákona o krajích, za předpokladu, že:
• vymáhání pohledávky bylo bezvýsledné i přes vynaložení veškerého zákonem stanoveného postupu
• náklady spojené s vymáháním pohledávky by převýšily jeho výsledek a existuje důvodný předpoklad, že řízení
by nevedlo k požadovanému výsledku.
Postup při zadávání veřejných zakázek
Pokud je organizace zadavatelem veřejných zakázek, postupuje při jejich zadávání v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisem zřizovatele
upravujícím postup příspěvkových organizací při zadávání veřejných zakázek; tím nejsou dotčena ustanovení této
zřizovací listiny vymezující rozsah majetkových práv dle článku4.
Finanční hospodaření organizace
1. Hospodaření organizace se řídí obecně platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole i ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
jakož i směrnicemi, pravidly, zásadami a dalšími pokyny zřizovatele.
2. Organizace zajišťuje hlavní účel a předmět své činnosti z příspěvku na činnost přiděleno z výnosu hlavní činnosti
a z rozpočtu zřizovatele.
3. Vztahy rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku měnit. V neprospěch organizace se mohou
rozpočtové změny provádět na základě rozhodnutí zřizovatele rozpočtovým opatřením, a to pouze ze závažných
důvodů a objektivních příčin.
4. Zřizovatel schvaluje po skončení kalendářního roku výsledek hospodaření organizace. V případě kladného hospodářského výsledku schvaluje organizaci příděly do peněžních fondů /rezervního fondu odměn/. V případě záporného hospodářského výsledku rozhoduje o vypořádání ztráty zřizovatel.
5. Organizace může posílit svůj investiční fond převodem z rezervního fondu jen ve výši písemně odsouhlaseného
zřizovatelem.
6. Organizace je povinna v souladu s příslušnými právními předpisy zřídit fond kulturních a sociálních potřeb a hospodařit s ním v souladu s platnou právní úpravou.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti pro vhodné využití hospodářských možností, od-
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bornosti zaměstnanců organizace a za účelem dosažení zisku, který bude použit pro hlavní činnost organizace.
Účetnictví související s doplňkovou činností bude vedeno odděleně.
Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že realizace doplňkové činnosti
nenaruší plnění hlavního účelu organizace vymezeného v čl. 2 této zřizovací listiny, a že doplňková činnost bude
sledována odděleně od finančního hospodaření organizace ve smyslu § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby organizace mohla na základě příslušného oprávnění, pokud je zvláštním
předpisem požadováno, vykonávat tyto činnosti:
• ubytovací služby
• specializovaný maloobchod
• hostinská činnost
• praní prádla
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
				
Ostrava–Mariánské Hory, příspěvková organizace
sídlo: Karasova 1140/16, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory
nové sídlo: Karasova 1140/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
identifikační číslo: 00602086
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba,
				
příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1123/70, 708 00, Ostrava – Poruba
nové sídlo: 17. listopadu 1123/70, Poruba, 708 00 Ostrava
identifikační číslo: 13644319
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a dopravní, Ostrava–Vítkovice,
				
příspěvková organizace
sídlo: Moravská 964/2, 703 00, Ostrava – Vítkovice
nové sídlo: Moravská 964/2, Vítkovice, 709 00 Ostrava
identifikační číslo: 14451093
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek,
				
příspěvková organizace
nový název: Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
nové sídlo: Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 13644301
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola společného stravování, Ostrava–Hrabůvka,
				
příspěvková organizace
sídlo: Krakovská 1095/33, 700 30, Ostrava – Hrabůvka
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nové sídlo: Krakovská 1095/33, Hrabůvka, 700 30, Ostrava
identifikační číslo: 00577260
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10,
				
příspěvková organizace
sídlo: Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná - Fryštát
nové sídlo: Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná
identifikační číslo: 48004898
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
sídlo: Husova 283, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
nové sídlo: Husova 283, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
identifikační číslo: 66932581
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: U Studia 2654/33, 700 30, Ostrava – Zábřeh
nové sídlo: U Studia 2654/33, Zábřeh, 700 30, Ostrava
identifikační číslo: 00845213
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium,
				
příspěvková organizace
sídlo: Metylovice 1, 739 49 Metylovice
nové sídlo: č.p. 1, 739 49 Metylovice
identifikační číslo: 00534200
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace
				
(zanikající)
sídlo: Hašlerova 483/2, 793 95 Město Albrechtice
identifikační číslo: 60802791
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice,
				
příspěvková organizace (přejímající)
nový název: Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace
sídlo: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice
identifikační číslo: 00100307
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace
sídlo: Solná 417/8, 746 01 Opava - Město
nové sídlo: Solná 417/8, Město, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813512
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
nový název: Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 00601675
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OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 2. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
identifikační číslo: 70960399
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření je nově vymezen v Příloze č. Dodatku č. 22 ke zřizovací
listině.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Upravují se majetková práva a povinnosti vymezená v odst. 8 a 10 čl. V zřizovací listiny.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
				
příspěvková organizace
sídlo: Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
identifikační číslo: 72556064
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
doplňuje se tato činnost:
Provozování víceúčelového autobusu pro potřeby zřizovatele a jím zřízených organizací.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Upravují se majetková práva a povinnosti vymezená v odst. 8 a 10 čl. V zřizovací listiny.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum v Olomouci
sídlo: nám. Republiky 5/6, 771 73 Olomouc
identifikační číslo: 00100609
Stávající Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace se ruší a nahrazuje novou Přílohou
č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2
sídlo: Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 00843105
Stávající Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
sídlo: Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00851167
Stávající Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
				
Jeseník, Dukelská 1240
sídlo: Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 00176401
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Stávající článek VI. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem VI.
Okruhy doplňkové činnosti
1. K lepšímu využití hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• Pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz
• Obráběčství
• Hostinská činnost
• Kovářství, podkovářství
• Zámečnictví, nástrojářství
• Zednictví
• Vodoinstalatérství, topenářství
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ
–– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
–– Ubytovací služby
–– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,
				
příspěvková organizace
sídlo: Sadová 7, 785 01 Šternberk
identifikační číslo: 75004429
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části B mění takto:
Část B) Nemovitý majetek - pozemky se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Mladeč, Nové Zámky č. p. 2, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 70890871
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A1, A2 a B 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.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
sídlo: Komenského 29, 750 11 Přerov
identifikační číslo: 00842966
Stávající Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
sídlo: Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
identifikační číslo: 00843113
Stávající Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
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V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
				
Přerov, Bartošova 24
sídlo: Bartošova 24, 750 11 Přerov 2
nové sídlo: Bartošova 24, 750 02 Přerov 2
identifikační číslo: 61985996
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
				
Jeseník, Dukelská 1240
sídlo: Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 00176401
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Stávající článek VI. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem VI.
Okruhy doplňkové činnosti
1. K lepšímu využití hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• Pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz
• Obráběčství
• Hostinská činnost
• Kovářství, podkovářství
• Zámečnictví, nástrojářství
• Zednictví
• Vodoinstalatérství, topenářství
• Provozování svářečské školy
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ
–– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
–– Ubytovací služby
–– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2017
c) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
d) název příspěvkové organizace: Základní škola Kojetín, Sladovní 492 (zanikající)
sídlo: Sladovní 492, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 61985937
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště, Křenovice 8 (přejímající)
nový název: Odborné učiliště a Základní škola Křenovice 8
sídlo: Křenovice 8, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 00842800
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Pro zajištění činnosti v oblasti vzdělávání
a výuky je nezbytná zemědělská činnost.
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 (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škola a školských zařízení – střední škola zřízená dle § 16 odst.
9 školského zákona, základní škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, školní družina, internát a školní
jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Bludov (zanikající)
sídlo: Lázeňská 573, 789 61 Bludov
identifikační číslo: 70626596
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
				
(přejímající)
sídlo: Hanácká 3, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 49589768
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škola a školských zařízení – střední škola zřízená dle § 16 odst. 9
školského zákona, základní škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, základní škola při zdravotnickém zařízení, mateřská škola při zdravotnickém zařízení, školní
družina, školní jídelna-výdejna a internát.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095
nový název: Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
sídlo: Studentská 1095, 753 01 Hranice
nové sídlo: Nová 1820, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 00600903
Stávající Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola, Hranice, Nová 1820
nový název: Základní škola a Mateřská škola, Hranice, Studentská 1095
sídlo: Nová 1820, 753 01 Hranice
nové sídlo: Studentská 1095, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 61985988
Stávající Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
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Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
vyjímá následující položka:
–– pozemek, označený jako st. p. č. 3400, obec Svitavy, katastrální území Svitavy-předměstí
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. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
V příloze č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, dochází k
následujícím změnám:
–– u budovy č. p. 188, bytový dům, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se vyjímá parcelní číslo st. p.
č. 376/2,
–– u budovy č. p. 196, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se způsob využití mění na rodinný dům.
V příloze č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, dochází
k následujícím změnám:
–– doplňuje se pozemek označený jako p. p. č. 2100/35, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
–– doplňuje se pozemek označený jako p. p. č. 2143/63, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
–– vyjímá se pozemek st. p. č. 376/2, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky.
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. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
V příloze č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, dochází k
následujícím změnám:
–– u spoluvlastnictví nebytové jednotky č. 1087/1 v budově č. p. 1087, stojící na pozemku st. p. č. 7329, obec a
katastrální území Chrudim, část obce Chrudim II, se mění výše spoluvlastnického podílu ke společným částem
domu na 2530/16727.
V příloze č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, dochází
k následujícím změnám:
–– velikost spoluvlastnického podílu k pozemku st. p. č. 7327, odvíjející se od spoluvlastnictví nebytové jednotky
č. 1085/1 v domě č. p. 1085, obec a katastrální území Chrudim, činí 2530/16730,
–– velikost spoluvlastnického podílu k pozemku st. p. č. 7329, odvíjející se od spoluvlastnictví nebytové jednotky
č. 1087/1 v domě č. p. 1087, obec a katastrální území Chrudim, činí 2530/16727.
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.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
nové sídlo: Tkalcovská 381/15, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č. p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti
sociální služby:
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
d) odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
e) sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo
území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
– služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným nebo smyslovým.
Služba je dále poskytována dětem a mládeži s výše uvedeným zdravotním postižením s nařízenou ústavní nebo
ochrannou výchovou.
Z kapacity této služby se vyčleňuje kapacita (v rozsahu stanoveném rozhodnutím o registraci služby podle zákona
o sociálních službách) pro děti a mládež od 7 do 26 let s výše uvedeným zdravotním postižením, které může
být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální
podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto pobytovou službu za běžných
podmínek.
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována
klientům od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služba je poskytována
klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Z kapacity této služby se vyčleňuje kapacita (v rozsahu stanoveném rozhodnutím o registraci služby podle zákona
o sociálních službách) pro děti a mládež od 7 do 26 let s výše uvedeným zdravotním postižením, které může
být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální
podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto pobytovou službu za běžných
podmínek.
Domov pod hradem Žampach poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení – služba je poskytována klientům od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým.
Domov pod hradem Žampach poskytuje ambulantní sociální službu podpora sociálně terapeutické dílny – služba
je poskytována klientům od 19 do 64 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s
postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti.
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Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby, podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o
sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov pod hradem Žampach dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s
přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
• 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 hradem Žampach dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s
touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Beze změny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
PLZEŇSKÝ KRAJ
oznamuje

změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace
sídlo: Denisova 148, 339 01 Klatovy
nové sídlo: Divadelní 148, 339 01 Klatovy
identifikační číslo: 00075094
STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace
sídlo: Zborovská 11, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 060247742
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování komplexního administrativního servisu pro Středočeský kraj za účelem efektivního čerpání dotačních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.
2. Předmět činnosti příspěvkové organizace:
a. analýza dotačních možností v programovém období 2014–2020 pro Středočeský kraj,
b. konzultace a plánování projektových záměrů Středočeského kraje,
c. tvorba žádostí o poskytnutí dotací, kompletace povinných příloh žádosti,
d. komplexní služby administrace dotace včetně komunikace s orgány veřejné správy,
e. zpracování žádostí o platbu,
f. zpracování monitorovacích zpráv,
g. zpracování žádostí o změny v projektech,
h. identifikace rizik a návrh vhodných preventivních opatření,
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poskytnutí součinnosti při jednání s auditními orgány, přítomnost při kontrole státních orgánů na místě,
poskytnutí součinnosti při zajištění kontroly správnosti postupu příjemců podpory při zadávání veřejných zakázek.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého podle ustanovení § 59 odst. 1 písmeno i) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává Rada Středočeského
kraje.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko příspěvkové organizace.
3. Ředitel je odpovědný Radě Středočeského kraje za činnost a hospodaření příspěvkové organizace.
4. Ředitel je oprávněn jmenovat a odvolávat svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době
jeho nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce (příp. slova „v zastoupení
ředitele“) a razítko příspěvkové organizace.
5. Při své činnosti se ředitel i jeho zástupce řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a
pokyny zřizovatele.
6. Ředitel je povinen dbát na to, aby příspěvková organizace plnila určené úkoly a dodržovala stanovené finanční
vztahy k rozpočtu zřizovatele.
7. Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace a řídí ji v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy a pokyny zřizovatele.
8. Ředitel má vůči zaměstnancům příspěvkové organizace všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze
zákoníku práce.
9. Ředitel je zejména oprávněn:
–– uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele,
–– jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance příspěvkové organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů,
–– vydat organizační řád a další interní předpisy příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož soupis je uveden v
Příloze č. 1 této zřizovací listiny, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou v odst. 3 tohoto článku.
3. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to:
a. bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b. darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c. děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
d. jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
e. vlastní činností z vlastních zdrojů (např. z doplňkové činnosti).
Příspěvková organizace je povinna s majetkem zřizovatele předaným příspěvkové organizaci k hospodaření (dále
jen „svěřený majetek“) a s majetkem ve vlastnictví příspěvkové organizace (dále jen „vlastní majetek“) hospodařit
efektivně, ekonomicky a účelně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení po celou dobu svojí existence.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
1.1.Příspěvková organizace využívá a spravuje svěřený majetek a vlastní majetek včetně majetku získaného vlastní
činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti a pro povolenou doplňkovou činnost, která je uvedena v článku VI. této zřizovací listiny.
1.2 Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem a s vlastním majetkem zejména tyto povinnosti:
a. využívat majetek účelně a hospodárně,
b. majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
c. majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d. chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných
subjektů,
e. využívat všechny právní prostředky k ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv
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vlastníka a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným
subjektům.
1.3.Při hospodaření se svěřeným majetkem a s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace zejména podle
příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, platných obecně
závazných právních předpisů v oblasti účetnictví, této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací
listině, interních předpisů a pokynů zřizovatele.
2. Nemovitý majetek
2.1.O veškerých dispozicích, týkajících se změny vlastnictví nemovitosti, jejich součástí a příslušenství (tj. zejména
nabytí, prodej, směna, darování či jiný úplatný nebo bezúplatný převod na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
zcizení příp. další změna)
rozhodne zřizovatel, který je rovněž provede.
2.2. O změně účelu využití nemovitosti, jejich součástí a příslušenství rozhodne zřizovatel.
2.3.Další dispozice s nemovitým majetkem (tj. zejména uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, o právu odpovídajícímu věcnému břemenu, vložení do majetku právnických nebo fyzických osob)
se řídí zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a pokyny zřizovatele.
3. Movitý majetek
3.1.Dispozice se svěřeným movitým majetkem a vlastním movitým majetkem se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy,
interními předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Jiná majetková práva
4.1.Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
4.2.Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo
věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
4.3.Příspěvková organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s
předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
4.4.Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
4.5.Příspěvková organizace je oprávněna přijímat cenné papíry jako protihodnotu (zástavu) za své pohledávky vůči
jiným subjektům jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
4.6.Příspěvková organizace je oprávněna ručit za závazky fyzických a právnických osob jen s předchozím souhlasem
zřizovatele.
4.7.Příspěvková organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
4.8.Příspěvková organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
4.9.Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
5. Rozsah a hodnotu svěřeného majetku a vlastního majetku bude příspěvková organizace každoročně aktualizovat
formou inventarizace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy a pokyny
zřizovatele.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky
získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a směrnicemi zřizovatele.
2. Příspěvková organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
kterou předloží zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem. Příspěvková organizace jako samostatná
účetní jednotka je povinna dodržovat zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a veškeré platné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy zřizovatele, které se vztahují k její činnosti.
Zajištění finanční kontroly v příspěvkové organizaci
Ředitel příspěvkové organizace je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicemi a pokyny zřizovatele zajistit provádění finanční kontroly v rámci příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace může na základě § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provozovat v souladu s rozhodnutím zřizovatele následující doplňkové činnosti, které souvisejí s hlavním účelem a předmětem její činnosti:
a. Zpracování studií proveditelnosti pro projekty Středočeského kraje administrované v rámci hlavního účelu příspěvkové organizace
b. Komplexní administrativní činnost v rozsahu hlavního účelu příspěvkové organizace, poskytovaná městům a ob-
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cím Středočeského kraje.
c. Komplexní administrativní činnost v rozsahu hlavního účelu příspěvkové organizace, poskytovaná městům a obcím jiných krajů.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace a je vedena odděleně.
3. Zisk z doplňkové činnosti příspěvkové organizace bude především použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové
organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
sídlo: Husova 21, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 06097758
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje v oblasti
rozvoje cestovního ruchu na území Středočeského kraje, propagace cestovního ruchu a turistických možností regionu Střední Čechy a rozvoje spolupráce relevantních aktérů cestovního ruchu s působností či dopadem na region
Střední Čechy.
2. Předmět činnosti příspěvkové organizace:
2.1.propagace cestovního ruchu a turistických možností ve Středočeském kraji,
2.2 tvorba a propagování produktů cestovního ruchu ve Středočeském kraji,
2.. podpora údržby stávající turistické infrastruktury a její smysluplné rozšiřování,
2.4 podpora získávání a předávání informací v cestovním ruchu s důrazem na spolupráci informačních center a její
koordinaci, vytváření jednotného informačního systému
2.5 poradenství v oblasti cestovního ruchu, sledování nových trendů v této oblasti včetně spolupráce se zahraničními
subjekty,
2.6 koordinace prezentace turistických nabídek ve Středočeském kraji na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu,
2.7 spolupráce na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů,
2.8 podpora vzniku organizačních struktur v turistických regionech a oblastech Středočeského kraje a vytváření podmínek pro jejich stabilizaci,
2.9 spolupráce s dalšími subjekty při zvyšování nabídek v oblasti cestovního ruchu, zejména provozovateli a správci
památkových objektů, přírodních zajímavostí, orgány státní památkové péče a ochrany přírody, organizátory kulturních a sportovních podniků a neziskovými organizacemi,
2.10.spolupráce při získávání finanční podpory jednotlivých rozvojových aktivit v oblasti cestovního ruchu, případně
tvorba vlastních grantových programů na podporu těchto aktivit,
2.11.spolupráce s ostatními státními, veřejnými i soukromými organizacemi a sdruženími pro rozvoj cestovního ruchu
v České republice,
2.12.provozování a údržba vlastních turistických a rekreačních objektů
2.13.další činnosti pro zřizovatele v rámci rozvoje, propagace a řízení cestovního ruchu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého podle ustanovení § 59 odst. 1 písmeno i) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává Rada Středočeského
kraje.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko příspěvkové organizace.
3. Ředitel je odpovědný Radě Středočeského kraje za činnost a hospodaření příspěvkové organizace.
4. Ředitel je oprávněn jmenovat a odvolávat svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době
jeho nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce (příp. slova „v zastoupení
ředitele“) a razítko příspěvkové organizace.
5. Při své činnosti se ředitel i jeho zástupce řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a
pokyny zřizovatele.
6. Ředitel je povinen dbát na to, aby příspěvková organizace plnila určené úkoly a dodržovala stanovené finanční
vztahy k rozpočtu zřizovatele.
7. Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace a řídí ji v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy a pokyny zřizovatele.
8. Ředitel má vůči zaměstnancům příspěvkové organizace všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze
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zákoníku práce.
9. Ředitel je zejména oprávněn:
–– uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele,
–– jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance příspěvkové organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů,
–– vydat organizační řád a další interní předpisy příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož soupis je uveden v
Příloze č. 1 této zřizovací listiny, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou v odst. 3 a v odst. 4 tohoto
článku.
3. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to:
a. bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b. darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c. děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
nebo
d. jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
4. V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 24-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011 pořizuje příspěvková organizace do svého vlastnictví tento majetek:
I. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek:
a. Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 – Software
014 – Ocenitelná práva
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
b. Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
II. Účtová třída 1 – Zásoby
a. Účtová skupina 11 – Materiál
b. Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní výroby
c. Účtová skupina 13 – Zboží a ostatní zásoby
III. Majetek účtovaný přímo do spotřeby
Příspěvková organizace je povinna s majetkem zřizovatele předaným příspěvkové organizaci k hospodaření (dále
jen „svěřený majetek“) a s majetkem ve vlastnictví příspěvkové organizace (dále jen „vlastní majetek“) hospodařit
efektivně, ekonomicky a účelně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení po celou dobu svojí existence.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
1.1.Příspěvková organizace využívá a spravuje svěřený majetek a vlastní majetek včetně majetku získaného vlastní
činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti a pro povolenou doplňkovou činnost, která je uvedena v článku VI. této zřizovací listiny.
1.2 Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem a s vlastním majetkem zejména tyto povinnosti:
a. využívat majetek účelně a hospodárně,
b. majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
c. majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d. chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných
subjektů,
e. využívat všechny právní prostředky k ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv
vlastníka a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným
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subjektům.
1.3.Při hospodaření se svěřeným majetkem a s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace zejména podle
příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, platných obecně
závazných právních předpisů v oblasti účetnictví, této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací
listině, interních předpisů a pokynů zřizovatele.
2. Nemovitý majetek
2.1.O veškerých dispozicích, týkajících se změny vlastnictví nemovitosti, jejich součástí a příslušenství (tj. zejména
nabytí, prodej, směna, darování či jiný úplatný nebo bezúplatný převod na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
zcizení příp. další změna) rozhodne zřizovatel, který je rovněž provede.
2.2.O změně účelu využití nemovitosti, jejich součástí a příslušenství rozhodne zřizovatel.
2.3.Další dispozice s nemovitým majetkem (tj. zejména uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, o právu odpovídajícímu věcnému břemenu, vložení do majetku právnických nebo fyzických osob)
se řídí zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a pokyny zřizovatele.
3. Movitý majetek
3.1.Dispozice se svěřeným movitým majetkem a vlastním movitým majetkem se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy,
interními předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Jiná majetková práva
4.1.Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
4.2.Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo
věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
4.3.Příspěvková organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s
předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
4.4.Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
4.5.Příspěvková organizace je oprávněna přijímat cenné papíry jako protihodnotu (zástavu) za své pohledávky vůči
jiným subjektům jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
4.6.Příspěvková organizace je oprávněna ručit za závazky fyzických a právnických osob jen s předchozím souhlasem
zřizovatele.
4.7.Příspěvková organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
4.8.Příspěvková organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
4.9.Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
5. Rozsah a hodnotu svěřeného majetku a vlastního majetku bude příspěvková organizace každoročně aktualizovat
formou inventarizace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy a pokyny
zřizovatele.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky
získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a směrnicemi zřizovatele.
2. Příspěvková organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
kterou předloží zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem. Příspěvková organizace jako samostatná
účetní jednotka je povinna dodržovat zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a veškeré platné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy zřizovatele, které se vztahují k její činnosti.
Zajištění finanční kontroly v příspěvkové organizaci
Ředitel příspěvkové organizace je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicemi a pokyny zřizovatele zajistit provádění finanční kontroly v rámci příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace může provozovat v souladu s rozhodnutím zřizovatele následující doplňkové činnosti,
které souvisejí s hlavním účelem a předmětem její činnosti:
a. poradenská činnost v oblasti rozvoje cestovního ruchu,
b. zpracování koncepčních a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu,
c. prodej informačních, propagačních a doplňkových materiálů.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace a je vedena odděleně.
3. Zisk z doplňkové činnosti příspěvkové organizace bude především použit pro rozvoj hlavní činnosti příspěvkové

stránka 26

Ústřední věstník

Částka 3/2017

organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
				
Vysočina
sídlo: třída Legionářů 6, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 70832510
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ve zřizovací listině se Čl. 3 ruší a nahrazuje se novým Čl. 3, který zní:
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
Předmět činnosti
Organizace vykonává činnost pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra. Předmětem
činnosti organizace je zajištění informační, diagnostické, poradenské a metodické činnosti pro děti, žáky, studenty
a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb a preventivně výchovné péče, pomoc při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků
nebo studentů a při přípravě na budoucí povolání, spolupráce s orgány sociálně-právních ochrany dětí, s orgány
péče o mládež a rodinu, se zdravotnickými zařízeními a s dalšími orgány a institucemi. Dále plní roli výpůjčovny
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
Stávající Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou zřizovací listinou.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních
				
Kraje Vysočina
sídlo: Purkyňovo náměstí 2, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 70837228
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ve zřizovací listině se Čl. 3 ruší a nahrazuje se novým Čl. 3, který zní:
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy při zdravotnickém zařízení, mateřské školy při zdravotnickém zařízení a školní družiny. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí, zájmové vzdělávání pro děti a mládež,
pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež, osvětových akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení.
Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
sídlo: U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
identifikační číslo: 70831386
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ve zřizovací listině se Čl. 3 ruší a nahrazuje se novým Čl. 3, který zní:
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy při zdravotnickém zařízení. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí, zájmové vzdělávání pro děti a mládež, pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež, osvětových
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akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s
využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2017
c) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
d) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
				
(zanikající)
sídlo: Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice
identifikační číslo: 62540017
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť (přejímající)
sídlo: K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
identifikační číslo: 48461636
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ve zřizovací listině se Čl. 3 ruší a nahrazuje se novým Čl. 3, který zní:
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední škola a střední školy pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. Organizace dále
zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení a činnosti domova mládeže a internátu, zájmové vzdělávání pro děti a mládež,
pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež, a provozování sportovišť a sportovních zařízení sloužících praktické
výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím
zřizovatelem svěřeného majetku.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště Kelč
sídlo: nám. Osvoboditelů 1, 756 43 Kelč
nové sídlo: č. p. 1, 756 43 Kelč
identifikační číslo: 00843318
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Lesy hl. m. Prahy
sídlo: Práčská 1885, 101 00 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 na pozemcích 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.
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8. Provozování zařízení hl. m. Prahy k zajištění dalšího nakládání, zpracování a využití biologicky rozložitelného
odpadu.
Správa a údržba ve výše uvedených bodech je vykonávána na 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 správy 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.
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. Zabezpečení:
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 funkce lesa;
b) zakládání a údržby územního systému ekologické stability, ve spolupráci 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 prování
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 vydávání 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.
16. Zajišťování provozování zařízení hl. m. Prahy na zpracování biologicky rozložitelného odpadu:
–– provozování zařízení (vybudovaného hl. m. Prahou),
–– zajištění příjmu a dalšího nakládání s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu,
–– zajištění odbytu vyrobeného kompostu nebo substrátu.
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 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 předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
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je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. Dále se organizaci předává k
zajištění činnosti movitý majetek celkem za 1 341 512,74 Kč.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem 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, uvedených v příloze č. 2 a této zřizovací
listiny,
uzavírat nájemní smlouvy služebních bytů a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku (uvedeného v příloze č. 1) na
dobu určitou do jednoho roku, uzavírat nájemní smlouvy svěřeného majetku (uvedeného v příloze č. 1) na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou do třech měsíců, bez omezení výpovědních důvodů,
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.
Organizace zastupuje hlavní město Prahu, jako vlastníka honebních i nehonebních pozemků, v řízeních vedených
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizaci majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele, Organizace je povinna vkládat od jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní
úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,
svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví,
svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu
s obecně závaznými právními předpisy,
chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům
jiných subjektů,
využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
Na základě ustanovení § 27 odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozhodl zřizovatel následovně:
z výnosů doplňkové činnosti organizace, která musí být ve svém souhrnu zisková, může organizace nabývat movitý majetek do svého vlastnictví,
v analytické evidenci vede organizace odděleně svěřený majetek a majetek vlastní,
při likvidaci vlastního neupotřebitelného majetku a odprodeji vlastního přebytečného movitého majetku postupuje
organizace podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví organizace, které jsou uvedeny v příloze č. 2b této zřizovací listiny.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech
(webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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:
Zřizovatel povoluje organizaci doplňkovou činnost uvedenou v bodě 2. tohoto článku, která navazuje na hlavní
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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 sleduje odděleně.
2. Okruhy doplňkové činnosti:
a) ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům, přípravky na ochranu rostlin,
b) specializovaný maloobchod,
c) velkoobchod,
d) poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
e) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
f) nakládání s nebezpečnými odpady,
g) přípravné práce pro stavby,
h) lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti a rybářství,
i) poskytování technických služeb,
j) výroba pilařská a impregnace dřeva,
k) chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb,
l) výroba her, hraček a dětských kočárků,
m) inženýrská činnost v investiční výstavbě,
n) správa a údržba nemovitostí,
o) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
p) projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování,
q) reklamní činnost a marketing,
r) silniční motorová doprava nákladní,
s) projektování staveb, jejich změn a odstraňování,
t) projektování zahradních a parkových úprav,
u) tesařství, truhlářství,
v) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
w) specializované stavební činnosti,
x) pronájem svěřeného i vlastního majetku,
y) zemědělství,
z) včelařství.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,
				
Praha 10 Moskevská 29
sídlo: Moskevská 408/29, Vršovice, 101 00 Praha
identifikační číslo: 61385425
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Znění článku IX, odst. 2 se ruší a nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
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činěn.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,
Praha 10, Moskevská 29.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 6
sídlo: U boroviček 650/5, Řepy, 163 00 Praha
identifikační číslo: 45241694
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V článku VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku X se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených pozemků, nebytových prostor a reklamních ploch,
2. výroba rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů,
3. vypalování keramických výrobků pro jiné organizace a fyzické osoby.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 6.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořící jeho součást
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola na Proseku
sídlo: Novoborská 610/2, Prosek, 190 00 Praha
nové sídlo: Novoborská 610/2, 190 21 Praha 9
identifikační číslo: 14891239
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Znění článku IX, odst. 2 se ruší a nově zní takto:
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2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola na Proseku se ruší a nově
zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola na Proseku.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
sídlo: Štítného 520/5, Žižkov, 130 00 Praha
identifikační číslo: 61387894
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI se ruší a nově zní takto:
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro
vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých
školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Poskytuje také lektorskou činnost v oblasti umění a kultury
pro seniory.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Vadima Petrova
sídlo: Dunická 3136/1, Záběhlice, 141 00 Praha
identifikační číslo: 45245118
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI se ruší a nově zní takto:
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro
vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých
školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Poskytuje také lektorskou činnost v oblasti umění a kultury
pro seniory.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
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movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Praha 9, U Prosecké školy 92
sídlo: U prosecké školy 92/19, Prosek, 190 00 Praha
identifikační číslo: 70848947
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI se ruší a nově zní takto:
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro
vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých
školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Poskytuje také lektorskou činnost v oblasti umění a kultury
pro seniory.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Praha 9, Ratibořická 30
sídlo: Ratibořická 1899/30, Horní Počernice, 193 00 Praha
identifikační číslo: 61385069
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI se ruší a nově zní takto:
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro
vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých
školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Poskytuje také lektorskou činnost v oblasti umění a kultury
pro seniory.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
sídlo: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha
identifikační číslo: 14891409
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. ubytovací služby,
3. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
4. velkoobchod a maloobchod,
5. výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,
6. ověřování odborné způsobilosti v elektrotechnice prováděním zkoušek podle platných právních předpisů (vyhl. č.
50/78 Sb.),
7. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
8. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností,
9. pronájem 4 bytů v budově Novovysočanská 925, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
10. pronájem 1 bytu v budově Spojovací 965, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
11. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
12. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
13. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
14. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související
činnosti a webové portály.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně
sídlo: K letišti 278/4A, Ruzyně, 161 00 Praha
identifikační číslo: 00639494
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Znění článku IX, odst. 2 se ruší a nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
pronájem svěřených nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově K Letišti 278, Praha 6 – Ruzyně, na dobu určitou jednoho roku,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů
letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
pronájem učeben, včetně přístrojového zařízení.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně část se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
Budovy
Pozemky
Ostatní stavby

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Pyšely
sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, 251 67 Pyšely
identifikační číslo: 70871256
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX, bod 2 nově zní takto:
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Článek X nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
a) hostinská činnost
b) čištění a praní textilu a oděvů
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Pyšely.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 2 ke zřizovací listině nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Pyšely.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
sídlo: Na Zatlance 1330/11, Smíchov, 150 00 Praha
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identifikační číslo: 61385271
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Na Zatlance 11, Praha 5, na dobu určitou jednoho roku,
3. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
4. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
5. zprostředkování obchodu a služeb,
6. pronájem pozemků parc. č. 2364/4 a 2844/4 v k. ú. Smíchov.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11se ruší a nově
zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7
nový název: Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7
nové sídlo: Drahanská 779/7, Čimice, 181 00 Praha
identifikační číslo: 63832674
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Znění článku IX, odst. 2 se ruší a nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
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činěn.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona
č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Drahanská 779/7, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku,
3. hostinská činnost.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7 se
ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Znění Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7 se
ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
nový název: Střední odborná škola Jarov
sídlo: Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00 Praha
nové sídlo: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: 00300268
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI se ruší a nově zní takto:
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního
vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je
domov mládeže.
Organizace provozuje školní botanickou zahradu i pro veřejnost.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
3. hostinská činnost,
4. poskytování ubytování v turistické ubytovně,
5. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
6. poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
7. velkoobchod,
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8. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
9. pronájem části pozemků parc. č. 847/7 v k. ů. Hrdlořezy,
10. pronájem dvou služebních bytů v budově Učňovská 100/1, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku,
11. pronájem šesti služebních bytů v areálu Pod Táborem 17, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku,
12. pronájme části obvodového pláště budov a opěrných zdí k reklamním účelům.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola Jarov.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Znění názvu Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola Jarov.
V ostatním se znění přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Náhorní
nový název: Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
sídlo: U měšťanských škol 525/1, Kobylisy, 182 00 Praha
identifikační číslo: 61388262
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen u
organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Znění Článku IX se ruší a nově zní takto:
Vymezení majetkových práv organizace
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 majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s
přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkové 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.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat je po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
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,
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d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům
jiných subjektů,
e) využívat všechny právní předpisy 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) dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou schválená Radou HMP.
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:
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově U Měšťanských škola 525/1, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku,
3. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
4. velkoobchod a maloobchod,
5. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
6. návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky
Náhorní.
V ostatním se znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
Znění názvu Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky
Náhorní.
V ostatním se znění přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace nemění.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Prah 5, nám. Osvoboditelů 1368 (zanikající)
sídlo: náměstí Osvoboditelů 1368/27, Radotín, 153 00 Praha
identifikační číslo: 70840237
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 (přejímající)
sídlo: Pod radnicí 315/5, Košíře, 150 00 Praha
identifikační číslo: 70845964
MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386
sídlo: Konopišťská 386, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 75033046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní činnost příspěvkové organizace je vymezena:
1. ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
3. ustanovením § 57 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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4. ustanovením § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v
platném znění.
6. ustanovením § 48 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
7. ustanovením § 48a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Další povinnosti příspěvkové organizace:
1. Zajištění školního stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole a závodní stravování pro zaměstnance školy
podle § 119 a § 122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Místem poskytování
této školské služby je školní jídelna – výdejna, s umístěním Konopišťská 386, 256 01 Benešov.
2. Zabezpečuje plavecké výcviky, lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě a další akce související s výchovně
vzdělávací činností školy.
3. Zřizuje zájmové kroužky.
4. Ředitel základní školy řídí školní družinu a školní klub podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která je součástí zařízení. Účel a předmět činnosti školní družiny
je vymezen § 8 až 10, školní klub § 6 až 7 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Hodějovského 1133, 256 01 Benešov.
6. Ředitel školy jako statutární zástupce řídí školské poradenské zařízení speciálně pedagogické centrum podle § 116
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které je její součástí. Účel a předmět činnosti
speciálně pedagogického centra je vymezen v § 6 a příloze č. 2 vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem školy je ředitel, kterého v souladu s § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení. Zřizovatel podle věty
první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů. Ředitele školy zřizovatel
odvolá, nastoupí-li důvody uvedené v § 166 odst. 4 a 5 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání
z funkce je písemné, doručuje se řediteli do vlastních rukou a musí obsahovat důvody odst. 4 a 5, jinak je neplatné.
Práva a povinnosti ředitele školy jsou vymezeny § 164 a § 165 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak,
že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. Ředitel školy zřídí a obsadí pracovní místo „zástupce
ředitele školy“, který je oprávněn a povinen zastupovat ředitele školy v celém rozsahu po dobu jeho dlouhodobé
nepřítomnosti nebo není-li pracovní místo ředitele obsazeno.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V souladu s § 27 odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvková organizace nabývá majetek pro zřizovatele. K nabytí dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba
předchozí písemný souhlas zřizovatele.
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžná aktiva
Příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, tj. k výkonu hlavní činnosti dle článku 2 této zřizovací listiny, a to způsobem stanoveným v § 27 odst.
6 písm. a) – c) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 27 odst. 6 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel stanoví, že příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k výkonu hlavní činnosti dle článku II této zřizovací listiny, pořízený
jiným způsobem, např. koupí:
a) na základě ročního rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočtem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání výše neinvestičního příspěvku zřizovatele, popř. jeho změny schválené zřizovatelem v průběhu roku,
b) z prostředků příslušných fondů dle § 30 a § 31 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle schváleného
ročního plánu čerpání těchto fondů, popř. dle individuálních povolení zřizovatele o účelu čerpání z fondu,
c) v rozsahu dalších rozhodnutí zřizovatele učiněných v průběhu roku a při finančním vypořádání minulého účetního
období.
Svěřený majetek
Za majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek) se
považuje:
a) movitý majetek, který byl podle dřívější právní úpravy zřizovatelem předán příspěvkové organizace do správy k
jejímu vlastnímu hospodářskému využití, a který příspěvková organizace i nadále využívá ke své činnosti,
b) majetek, který příspěvková organizace nabude pro zřizovatele podle odst. 1.
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) spravovat majetek efektivně, hospodárně a účelně,
b) využívat majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek
využívat pouze v případě, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy zřizovatele,
c) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku, majetek je povinna pojistit,
d) zajišťovat zákonné revize a provádět kontroly majetku,
e) provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou
inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
f) umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
h) neprodleně informovat zřizovatele o zcizení nebo poškození majetku,
i) zpracovat každoročně plán obnovy dlouhodobého hmotného majetku,
j) provádět běžné opravy a údržbu majetku,
k) účtovat o tomto majetku a odepisovat jej v souladu s platnými právními předpisy, a evidovat jej odděleně od majetku, který má ve svém vlastnictví,
l) svěřený majetek nesmí příspěvková organizace bez předchozího souhlasu zřizovatele prodat, darovat, vyřadit,
pronajmout, dát do zástavy nebo vložit do jiné právnické osoby.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
Doplňkovou činnost dovoluje zřizovatel provozovat v oblasti:
a) pořádání vzdělávacích kurzů
Ostatní doplňková činnost smí být provozována jen se souhlasem zřizovatele
Podmínky pro provozování doplňkové činnosti:
1. Doplňková činnost nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová.
2. Doplňková činnost se sleduje v účetnictví odděleně od hlavní činnosti.
3. Příspěvková organizace zpracuje směrnici o doplňkové činnosti organizace a předloží ji zřizovateli ke schválení.
4. K provozování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnostenského zákona a ostatní právní předpisy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 9. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Radnická 2 - 10, 658 78 Brno
nové sídlo: Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00101460
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V Článku 7 odst. 11 zřizovací listiny se text „majetkem vymezeným k výkonu své činnosti“ nahrazuje textem ve
znění „se svěřeným majetkem“
Ostatní části zřizovací listiny, jejích dodatků a příloh jsou beze změn.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Brno - střed
b) název příspěvkové organizace: Správa nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvková organizace
sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
identifikační číslo: 29200628
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace
nový název: TIC BRNO, příspěvková organizace
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sídlo: Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00101460
MĚSTO DAČICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Dačice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec
sídlo: Komenského 7/V., 380 01 Dačice
identifikační číslo: 75000059
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, je jmenovitě vymezen
v příloze č. 1 zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) efektivně a ekonomicky účelně využívat svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla příspěvková
organizace zřízena; k doplňkové činnosti je oprávněna svěřený majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li
tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka,
b) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku,
c) provádět zákonné revize svěřeného majetku,
d) provádět řádnou inventarizaci svěřeného majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a
mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
e) okamžitě oznamovat zřizovateli svěřený majetek nepotřebný pro další činnost příspěvkové organizace,
f) umožnit zřizovateli kontrolu svěřeného majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) účtovat o svěřeném majetku v hlavní i doplňkové činnosti odděleně,
h) provádět odpisy svěřeného majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
i) uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace a plnění činností uvedených ve zřizovací listině
a povolených doplňkových činností v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“), podle skutečné potřeby příspěvkové organizace, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek,
j) při nakládání se svěřeným majetkem samostatně jednat a zastupovat zřizovatele v právních vztazích a v řízeních
před soudy a orgány státní správy na základě pověření zřizovatele; bez pověření zřizovatele může příspěvková organizace samostatně jednat a zastupovat zřizovatele jako vlastníka svěřeného majetku vyřízeních před stavebním
úřadem (obecným i speciálním) a ve správních řízeních týkajících se kácení dřevin, které jsou součástí svěřeného
majetku,
k) příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše
10.000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, a to na základě prokázání nevymahatelnosti v exekučním řízení,
nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek,
l) využívat svěřený majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině, nesmí majetek bez předchozího
souhlasu zřizovatele zcizit, nesmí s ním ručit, ani jej vložit do obchodních společností, nesmí jej bez souhlasu
zřizovatele zatížit zástavním právem ani věcným břemenem,
m) provádět obvyklé udržování a opravy svěřeného majetku v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l
zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně
uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
n) provádět technické zhodnocení svěřeného majetku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí příspěvkové organizace, která
upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
o) zřizovat na svěřeném majetku stavby může příspěvková organizace jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
p) příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo užívání i požívání
ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu určitou, maximálně na jeden rok. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo
užívání i požívání ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu
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neurčitou, s krátkou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce, tak, aby mohla příspěvková organizace i bez uvedení
důvodu s využitím výpovědní doby smlouvu o poskytnutí práva užívání ukončit.
2. Příspěvková organizace se řídí dále § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.
Ostatní ustanovení části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Dačice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec
sídlo: Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice
identifikační číslo: 75000041
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, je jmenovitě vymezen
v příloze č. 1 zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) efektivně a ekonomicky účelně využívat svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla příspěvková
organizace zřízena; k doplňkové činnosti je oprávněna svěřený majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li
tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka,
b) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku,
c) provádět zákonné revize svěřeného majetku,
d) provádět řádnou inventarizaci svěřeného majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a
mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
e) okamžitě oznamovat zřizovateli svěřený majetek nepotřebný pro další činnost příspěvkové organizace,
f) umožnit zřizovateli kontrolu svěřeného majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) účtovat o svěřeném majetku v hlavní i doplňkové činnosti odděleně,
h) provádět odpisy svěřeného majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
i) uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace a plnění činností uvedených ve zřizovací listině
a povolených doplňkových činností v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“), podle skutečné potřeby příspěvkové organizace, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek,
j) při nakládání se svěřeným majetkem samostatně jednat a zastupovat zřizovatele v právních vztazích a v řízeních
před soudy a orgány státní správy na základě pověření zřizovatele; bez pověření zřizovatele může příspěvková organizace samostatně jednat a zastupovat zřizovatele jako vlastníka svěřeného majetku vyřízeních před stavebním
úřadem (obecným i speciálním) a ve správních řízeních týkajících se kácení dřevin, které jsou součástí svěřeného
majetku,
k) příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše
10.000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, a to na základě prokázání nevymahatelnosti v exekučním řízení,
nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek,
l) využívat svěřený majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině, nesmí majetek bez předchozího
souhlasu zřizovatele zcizit, nesmí s ním ručit, ani jej vložit do obchodních společností, nesmí jej bez souhlasu
zřizovatele zatížit zástavním právem ani věcným břemenem,
m) provádět obvyklé udržování a opravy svěřeného majetku v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l
zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně
uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
n) provádět technické zhodnocení svěřeného majetku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí příspěvkové organizace, která
upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
o) zřizovat na svěřeném majetku stavby může příspěvková organizace jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
p) příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo užívání i požívání
ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu určitou, maximálně na jeden rok. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo
užívání i požívání ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu
neurčitou, s krátkou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce, tak, aby mohla příspěvková organizace i bez uvedení
důvodu s využitím výpovědní doby smlouvu o poskytnutí práva užívání ukončit.
2. Příspěvková organizace se řídí dále § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.
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Ostatní ustanovení části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Dačice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Dačice
sídlo: Bratrská 177/I., 380 01 Dačice
identifikační číslo: 75000059
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, je jmenovitě vymezen
v příloze č. 1 zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) efektivně a ekonomicky účelně využívat svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla příspěvková
organizace zřízena; k doplňkové činnosti je oprávněna svěřený majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li
tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka,
b) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku,
c) provádět zákonné revize svěřeného majetku,
d) provádět řádnou inventarizaci svěřeného majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a
mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
e) okamžitě oznamovat zřizovateli svěřený majetek nepotřebný pro další činnost příspěvkové organizace,
f) umožnit zřizovateli kontrolu svěřeného majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) účtovat o svěřeném majetku v hlavní i doplňkové činnosti odděleně,
h) provádět odpisy svěřeného majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
i) uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace a plnění činností uvedených ve zřizovací listině
a povolených doplňkových činností v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“), podle skutečné potřeby příspěvkové organizace, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek,
j) při nakládání se svěřeným majetkem samostatně jednat a zastupovat zřizovatele v právních vztazích a v řízeních
před soudy a orgány státní správy na základě pověření zřizovatele; bez pověření zřizovatele může příspěvková organizace samostatně jednat a zastupovat zřizovatele jako vlastníka svěřeného majetku vyřízeních před stavebním
úřadem (obecným i speciálním) a ve správních řízeních týkajících se kácení dřevin, které jsou součástí svěřeného
majetku,
k) příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše
10.000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, a to na základě prokázání nevymahatelnosti v exekučním řízení,
nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek,
l) využívat svěřený majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině, nesmí majetek bez předchozího
souhlasu zřizovatele zcizit, nesmí s ním ručit, ani jej vložit do obchodních společností, nesmí jej bez souhlasu
zřizovatele zatížit zástavním právem ani věcným břemenem,
m) provádět obvyklé udržování a opravy svěřeného majetku v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l
zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně
uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
n) provádět technické zhodnocení svěřeného majetku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí příspěvkové organizace, která
upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
o) zřizovat na svěřeném majetku stavby může příspěvková organizace jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
p) příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo užívání i požívání
ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu určitou, maximálně na jeden rok. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo
užívání i požívání ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu
neurčitou, s krátkou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce, tak, aby mohla příspěvková organizace i bez uvedení
důvodu s využitím výpovědní doby smlouvu o poskytnutí práva užívání ukončit.
2. Příspěvková organizace se řídí dále § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.
Ostatní ustanovení části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Město Dačice
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213
sídlo: Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice
identifikační číslo: 75000067
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel.
2. Ředitel jedná za příspěvkovou organizaci samostatně, v rámci oprávnění daných zřizovací listinou a právními
předpisy.
3. V době nepřítomnosti ředitele jedná za příspěvkovou organizaci osoba pověřená ředitelem k zastupování.
4. Podepisování za příspěvkovou organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace, jménu, příjmení a funkci připojí ředitel vlastnoruční podpis.
Ostatní ustanovení části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Dačice
b) název příspěvkové organizace: Městské muzeum a galerie Dačice
sídlo: Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice
identifikační číslo: 00365777
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět hlavní činnosti:
Hlavní účel beze změny.
Předmět hlavní činnosti:
1. Příspěvková organizace vytváří a uchovává systematické sbírky dokladů k vývoji přírody a společnosti především
se zaměřením na město Dačice, místní části a okolní oblast.
2. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Sbírkové předměty organizace odborně zpracovává a pořizuje odbornou dokumentaci písemnou, obrazovou nebo zvukovou.
3. Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.
4. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je příspěvková organizace povinna zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejně prospěšných služeb dle § 2 odst. 5 až 9 zákona č. 122/2000 Sb.
K tomuto účelu jsou stanoveny následující standardy:
a) Standard územní dostupnosti:
–– je součástí sítě poskytovatelů zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb.).
b) Standard časové dostupnosti:
–– zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové programy z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené,
prostřednictvím muzejních výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst.
2 písm. a) zákona č. 122/2000 Sb.),
–– pořádá každoročně muzejní programy – vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně
společenské akce včetně koncertů, výstav, které čerpají ze sbírkových předmětů muzea nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se
zdravotním postižením, seniorů apod. (dle § 10a odst. 2 písm. b) zákona č. 122/2000 Sb.),
–– každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v
informačním systému s dálkovým přístupem, včetně vlastních www stránek (dle § 10a odst. 2 písm. c) zákona
č. 122/2000 Sb.),
–– zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách,
muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o přírodě a historii území, na němž působí, nebo informací o
ostatních poskytovatelích standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 2 písm. d). K tomu účelu vydává
a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.), tj. včetně pohlednic, kalendářů, map
(s výjimkou státních mapových děl) apod.
Na základě žádosti příspěvková organizace zpracovává odborné posudky v oborech své působnosti s využitím sbírky,
kterou spravuje a s využitím poznatků o území, na kterém působí (dle § 10a odst. 2 písm. e).
c) Standard ekonomické dostupnosti:
–– poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3).
d) Standard fyzické dostupnosti:
–– odstraňuje, pokud to stavební podstata objektu, v němž působí, a způsob jeho ochrany dle požadavků státní
památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4).
5. Příspěvková organizace spravuje a vytváří knihovní fond, který se dělí na:
a) sbírkový knihovní fond
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b) fond odborné knihovny
Knihovna příspěvkové organizace poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
6. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí nebo za účelem
jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich
bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb.
7. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb. a interním badatelským řádem.
8. Poskytuje odborné informační a konzultační služby veřejnosti.
9. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné
konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.
10. Péči o předměty sbírkové povahy zabezpečuje podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.
11. Spolupracuje se školami a kulturními organizacemi ve městě a okolí, podporuje rozvoj cestovního ruchu v regionu.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, je jmenovitě vymezen
v příloze č. 1 zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) efektivně a ekonomicky účelně využívat svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla příspěvková
organizace zřízena; k doplňkové činnosti je oprávněna svěřený majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li
tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka,
b) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku,
c) provádět zákonné revize svěřeného majetku,
d) provádět řádnou inventarizaci svěřeného majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a
mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
e) okamžitě oznamovat zřizovateli svěřený majetek nepotřebný pro další činnost příspěvkové organizace,
f) umožnit zřizovateli kontrolu svěřeného majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) účtovat o svěřeném majetku v hlavní i doplňkové činnosti odděleně,
h) provádět odpisy svěřeného majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
i) uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace a plnění činností uvedených ve zřizovací listině
a povolených doplňkových činností v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“), podle skutečné potřeby příspěvkové organizace, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek,
j) při nakládání se svěřeným majetkem samostatně jednat a zastupovat zřizovatele v právních vztazích a v řízeních
před soudy a orgány státní správy na základě pověření zřizovatele; bez pověření zřizovatele může příspěvková organizace samostatně jednat a zastupovat zřizovatele jako vlastníka svěřeného majetku vyřízeních před stavebním
úřadem (obecným i speciálním) a ve správních řízeních týkajících se kácení dřevin, které jsou součástí svěřeného
majetku,
k) příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše
10.000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, a to na základě prokázání nevymahatelnosti v exekučním řízení,
nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek,
l) využívat svěřený majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině, nesmí majetek bez předchozího
souhlasu zřizovatele zcizit, nesmí s ním ručit, ani jej vložit do obchodních společností, nesmí jej bez souhlasu
zřizovatele zatížit zástavním právem ani věcným břemenem,
m) provádět obvyklé udržování a opravy svěřeného majetku v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l
zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně
uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
n) provádět technické zhodnocení svěřeného majetku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí příspěvkové organizace, která
upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
o) zřizovat na svěřeném majetku stavby může příspěvková organizace jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
p) příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo užívání i požívání
ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu určitou, maximálně na jeden rok. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo
užívání i požívání ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu
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neurčitou, s krátkou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce, tak, aby mohla příspěvková organizace i bez uvedení
důvodu s využitím výpovědní doby smlouvu o poskytnutí práva užívání ukončit.
2. Příspěvková organizace se řídí dále § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.
Ostatní ustanovení části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Dačice
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Dačice
sídlo: Pantočkova č. p. 89, 380 01 Dačice
identifikační číslo: 60819529
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel.
2. Ředitele do funkce jmenuje a odvolává rada města Dačice.
3. Ředitel je oprávněn jednat, zavazovat se a nabývat práv jménem příspěvkové organizace v celém rozsahu působnosti a dispozičního oprávnění plynoucího z této zřizovací listiny. Podepisování za příspěvkovou organizaci
se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis ředitel, v době
nepřítomnosti ředitele jeho zástupce.
4. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace, plat stanovuje zřizovatel.
5. Ředitel jedná při řízení příspěvkové organizace samostatně, je však povinen předkládat zřizovateli souhrnnou
zprávu o činnosti jednou za rok, nevyžádá-li si zřizovatel zprávu i jindy.
6. Ředitel určí zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
7. Vnitřní členění příspěvkové organizace a vnitřní vztahy řízení upravuje organizační řád, který vydává ředitel příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) efektivně a ekonomicky účelně využívat svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla příspěvková
organizace zřízena; k doplňkové činnosti je oprávněna svěřený majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li
tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka,
b) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku,
c) provádět zákonné revize svěřeného majetku,
d) provádět řádnou inventarizaci svěřeného majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a
mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
e) okamžitě oznamovat zřizovateli svěřený majetek nepotřebný pro další činnost příspěvkové organizace,
f) umožnit zřizovateli kontrolu svěřeného majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) účtovat o svěřeném majetku v hlavní i doplňkové činnosti odděleně,
h) provádět odpisy svěřeného majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
i) uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace a plnění činností uvedených ve zřizovací listině
a povolených doplňkových činností v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“), podle skutečné potřeby příspěvkové organizace, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek,
j) při nakládání se svěřeným majetkem samostatně jednat a zastupovat zřizovatele v právních vztazích a v řízeních
před soudy a orgány státní správy na základě pověření zřizovatele; bez pověření zřizovatele může příspěvková organizace samostatně jednat a zastupovat zřizovatele jako vlastníka svěřeného majetku vyřízeních před stavebním
úřadem (obecným i speciálním) a ve správních řízeních týkajících se kácení dřevin, které jsou součástí svěřeného
majetku,
k) příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše
10.000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, a to na základě prokázání nevymahatelnosti v exekučním řízení,
nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek,
l) využívat svěřený majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině, nesmí majetek bez předchozího
souhlasu zřizovatele zcizit, nesmí s ním ručit, ani jej vložit do obchodních společností, nesmí jej bez souhlasu
zřizovatele zatížit zástavním právem ani věcným břemenem,
m) provádět obvyklé udržování a opravy svěřeného majetku v rámci peněžních prostředků stanovených v § 28 odst. l
zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně se směrnicí příspěvkové organizace, která upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně
uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
n) provádět technické zhodnocení svěřeného majetku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí příspěvkové organizace, která
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upravuje zadávání veřejných zakázek, včetně uzavírání příslušných smluv a jejich změn,
o) zřizovat na svěřeném majetku stavby může příspěvková organizace jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
p) příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo užívání i požívání
ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu určitou, maximálně na jeden rok. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy, kterými je oprávněna poskytovat právo
užívání i požívání ke svěřenému majetku jménem příspěvkové organizace na účet příspěvkové organizace na dobu
neurčitou, s krátkou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce, tak, aby mohla příspěvková organizace i bez uvedení
důvodu s využitím výpovědní doby smlouvu o poskytnutí práva užívání ukončit.
2. Příspěvková organizace se řídí dále § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.
Ostatní ustanovení části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO FULNEK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Technické služby města Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Bílovecká 532, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 72081244
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území
a potřeb obyvatel města Fulnek a jeho místních částí na základě rozhodnutí zřizovatele, hrazené plně nebo částečně
z příspěvku zřizovatele.
2. Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
a) Poskytování technických služeb, zejména čistění komunikací včetně chodníků a silničních vpustí, čištění ulic a
veřejných prostranství, včetně provádění zimní údržby,
b) údržba a opravy městského mobiliáře nacházející na veřejných prostranstvích s výjimkou mobiliáře určeného
zřizovatelem,
c) opravy a údržba místních komunikací,
d) údržba veřejné zeleně, parků a veřejných prostranství,
e) kontrola, údržba a opravy sportovních hřišť a dětských hřišť,
f) provozování pohřebišť, zejména správa hřbitovů a urnových hájů, včetně údržby komunikací, zřizování, evidence
a pronájmy hrobových míst a urnových schránek, péče o loučky pro vsyp, zeleň i zřizovatelem určené hroby,
g) provoz, opravy a údržba veřejných WC,
h) provoz a údržba záchytných kotců pro psy – zajišťování odstranění uhynulých zvířat z veřejných prostranství,
odchyt toulavých psů,
i) provozování sběrného dvora a nakládání s odpady,
j) organizace a zajištění výkonu veřejné služby.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem je vedoucí příspěvkové organizace (dále jen „vedoucí“); vedoucího jmenuje a odvolává Rada
města Fulneku.
2. Vedoucí je oprávněn jednat ve všech věcech a záležitostech jménem organizace. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucího jeho zástupce. Zastupováním musí vedoucí příslušnou osobu pověřit písemně, určit dobu a rozsah
pověření.
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Změna hodnoty nemovitého majetku nevyžaduje aktualizaci přílohy č. 1.
2. Hodnota movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření, je uvedena v příloze
č. 2 této zřizovací listiny. Změna hodnoty movitého majetku nevyžaduje aktualizaci přílohy č. 2.
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 je povinna užívat svěřený majetek a majetek nabytý do vlastnictví k účelu, ke kterému byla zřízena,
pečovat o tento majetek s péčí řádného hospodáře a chránit jej poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo
zneužitím.
2. Organizace je dále povinna:
a) vést účetní evidenci majetku odděleně za svěřený majetek a vlastní majetek,
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b) provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku,
c) sestavit odpisový plán a majetek účetně odepisovat po celou dobu užívání majetku v souladu s účetními předpisy
a odpisovým plánem schváleným zřizovatelem,
d) sestavit a předložit zřizovateli ke schválení plán investic a oprav svěřeného majetku na kalendářní rok, a to vždy
nejpozději do 30. 11. kalendářního roku předcházejícího,
e) dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku včetně pravidelných revizí,
g) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo neoprávněně zasahuje do vlastnického práva,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak vůči těm, kteří škodu způsobili, tak i vůči těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti
umožnili její vznik; při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku je příspěvková organizace povinna
oznámit věc příslušným orgánům,
i) vést evidenci pohledávek, tyto pohledávky včas mimosoudně vymáhat a v případě neúspěchu je smluvně postoupit
k soudnímu vymáhání zřizovateli a zabránit jejich promlčení,
j) včas předem prokazatelně upozornit zřizovatele na všechny skutečnosti a okolnosti týkající se majetku, vyžadující
úkony či jednání zřizovatele, k nimž příspěvková organizace není sama nebo bez souhlasu zřizovatele oprávněna.
3. Organizace je oprávněna za níže uvedených podmínek svěřený majetek pronajímat třetím osobám, přičemž výnosy z pronájmu jsou příjmem příspěvkové organizace.
4. Organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat svým jménem smlouvy o nájmu a výpůjčce nemovitých věcí nebo jejich částí na dobu určitou nejdéle 30 dnů, přičemž svým jménem a na svůj účet
vykonává všechna práva a povinnosti pronajímatele nebo půjčitele podle podmínek těchto smluv, včetně ukončení
smluv, stejně jako práva a povinnosti zřizovatele jako vlastníka uvedených nemovitých věcí vyplývající ze zákona.
5. Organizace je oprávněna uzavírat svým jménem smlouvy o nájmu a výpůjčce nemovitých věcí na dobu určitou
delší než 30 dnů nebo na dobu neurčitou pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele vydaném formou
usnesení rady města, přičemž svým jménem a na svůj účet vykonává všechna práva a povinnosti pronajímatele
nebo půjčitele podle podmínek těchto smluv, včetně ukončení smluv stejně jako práva a povinnosti zřizovatele
jako vlastníka uvedených nemovitých věcí či nebytových prostor vyplývající ze zákona.
6. V případě záměru nájmu či výpůjčky nemovitých věcí (staveb, pozemků) či jejich částí na dobu převyšující 30 kalendářních dnů, je příspěvková organizace povinna zajistit v součinnosti se zřizovatelem zveřejnění tohoto záměru
dle příslušných ustanovení zákona o obcích.
7. Organizace není oprávněna nemovitý majetek zcizovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převádět na třetí osoby.
Organizace není oprávněna zejména zřizovat, měnit ani rušit žádná věcná práva k nemovitým věcem, a bez předchozího souhlasu zřizovatele nemůže nemovité věci poskytnout jako výpůjčku nebo výprosu.
8. Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena,
a to způsoby stanovenými v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) nebo způsobem stanoveným rozhodnutím zřizovatele.
9. Organizace je dále oprávněna:
a) odprodat nepotřebný majetek, s tím, že u prodeje svěřeného majetku a vlastního majetku nabytého bezúplatným
převodem od svého zřizovatele, tak může učinit pouze po předchozím souhlasu zřizovatele, přičemž výnosy z
prodeje nepotřebného majetku jsou příjmem organizace,
b) provádět na svěřeném majetku opravy a investice podle plánu investic a oprav odsouhlaseného zřizovatelem,
c) provádět na svěřeném majetku jiné změny na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) likvidovat neupotřebitelný movitý majetek v zůstatkové účetní hodnotě do 3.000 Kč (včetně); likvidovat neupotřebitelný majetek nad tuto hodnotu může organizace jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
e) prominout nebo odepsat pohledávku jednotlivě do výše 1.000 Kč (včetně) bez příslušenství; prominutí nebo odpis
pohledávky vyšší hodnoty může organizace provést jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
f) nabýt dar peněžitý dar ve výši do 10.000 Kč včetně a nepeněžitý dar v hodnotě do 10.000 Kč včetně bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
10. Organizace je povinna zajistit v součinnosti se zřizovatelem přiměřené pojištění svěřeného majetku proti škodám.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace a je zřizovatelem povolena k tomu, aby příspěvková
organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se v účetnictví samostatně.
3. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
b) pronájem bytových a nebytových prostor,
c) silniční motorová doprava nákladní – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny),
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d) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
e) vodoinstalatérství, topenářství,
f) dokončovací stavební práce,
g) zednictví,
h) montáž měřidel.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace
sídlo: Česká 339, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 45215359
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem organizace je vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti
školní výchovy.
2. Účel předmětu činnosti základní školy je vymezen v § 36 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„školský zákon“).
3. Organizace zajišťuje podle § 119 školského zákona a dle § 33 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) stravování žáků základních škol, zaměstnanců škol a školských zařízení ve školní jídelně.
4. Organizace umožňuje žákům návštěvu školní družiny a zájmových kroužků při školním klubu.
5. Předmět činnosti lze měnit jen písemným dodatkem zřizovací listiny organizace na základě rozhodnutí zřizovatele.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem je ředitel školy (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Fulneku (dále
jen „rada města“) na základě jí vyhlášeného konkursního řízení v souladu s § 166 odst. 2 školského zákona.
2. Ředitel je oprávněn jednat ve všech věcech a záležitostech jménem organizace. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje ředitele jeho zástupce. Zastupováním musí ředitel příslušnou osobu pověřit písemně, určit dobu a rozsah
pověření.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) je
uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Změna hodnoty svěřeného majetku nevyžaduje aktualizaci přílohy č. 1.
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 nabývá do svého vlastnictví veškerý movitý majetek s výjimkou případů stanovených zřizovatelem či
to pro organizaci nebo zřizovatele vyplývá z právních předpisů či jiných závazných dokumentů (např. podmínky
poskytovatele dotace).
2. Nemovitý majetek (konkretizován v příloze zřizovací listiny) bude nadále ve vlastnictví zřizovatele (město Fulnek) s právem hospodaření pro příspěvkové organizace.
3. Stanovení finančních limitů (rozhodovací pravomoci ředitele) pro odprodej a vyřazení nepotřebného majetku a pro
promíjení a odepisování pohledávek včetně příslušenství.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace a je zřizovatelem povolena k tomu, aby příspěvková
organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Organizace
je oprávněna doplňkovou činnost provozovat za předpokladu, že to neomezí výkon hlavní činnosti.
2. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) hostinská činnost,
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obor pronájem bytových a nebytových prostor).
3. Případný zisk z doplňkové činnosti smí být využit jen ve prospěch hlavní činnosti.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek,
				
příspěvková organizace
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sídlo: Masarykova 426, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 70984387
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem organizace je vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti
školní výchovy.
2. Účel předmětu činnosti základní školy je vymezen v § 2, 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský
zákon“)
3. Účel předmětu činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 a násl. školského zákona.
4. Účel a předmět činnosti školní družiny a školního klubu je vymezen v § 111 školského zákona.
5. Organizace zajišťuje podle § 119 školského zákona a dle § 33 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) stravování žáků základních škol, zaměstnanců škol a školských zařízení ve školní jídelně.
6. Organizace umožňuje žákům návštěvu školní družiny a zájmových kroužků při školním klubu.
7. Předmět činnosti lze měnit jen písemným dodatkem zřizovací listiny organizace na základě rozhodnutí zřizovatele.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem je ředitel školy (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Fulneku (dále
jen „rada města“) na základě jí vyhlášeného konkursního řízení v souladu s § 166 odst. 2 školského zákona.
2. Ředitel je oprávněn jednat ve všech věcech a záležitostech jménem organizace. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje ředitele jeho zástupce. Zastupováním musí ředitel příslušnou osobu pověřit písemně, určit dobu a rozsah
pověření.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) je
uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Změna hodnoty svěřeného majetku nevyžaduje aktualizaci přílohy č. 1.
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 nabývá do svého vlastnictví veškerý movitý majetek s výjimkou případů stanovených zřizovatelem či
to pro organizaci nebo zřizovatele vyplývá z právních předpisů či jiných závazných dokumentů (např. podmínky
poskytovatele dotace).
2. Nemovitý majetek (konkretizován v příloze zřizovací listiny) bude nadále ve vlastnictví zřizovatele (město Fulnek) s právem hospodaření pro příspěvkové organizace.
3. Stanovení finančních limitů (rozhodovací pravomoci ředitele) pro odprodej a vyřazení nepotřebného majetku a pro
promíjení a odepisování pohledávek včetně příslušenství.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace a je zřizovatelem povolena k tomu, aby příspěvková
organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Organizace
je oprávněna doplňkovou činnost provozovat za předpokladu, že to neomezí výkon hlavní činnosti.
2. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) hostinská činnost,
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obor realitní činnost).
3. Případný zisk z doplňkové činnosti smí být využit jen ve prospěch hlavní činnosti.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Městské lesy Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Bílovecká 475, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 66741653
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem organizace je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úseku hospodaření v lesích dle zákona č.
289/1995 Sb. (lesní zákon) v platném znění a správy svěřeného majetku zřizovatele. Příspěvková organizace při
výkonu práv a povinností v rozsahu své působnosti podle této zřizovací listiny jedná svým jménem a na svůj účet
ve všech záležitostech.
2. Předmětem činnosti organizace odpovídajícím hlavnímu účelu je
a) Komplexní správa a obhospodařování lesa ve vlastnictví zřizovatele (zpracování plánů, vedení evidencí, kontrola,
pěstební práce, těžba, přibližování a odvoz dříví, ochrana lesa a provádění preventivních opatření)
3. Předmět činnosti lze měnit jen písemným dodatkem zřizovací listiny organizace na základě rozhodnutí zřizovatele.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem je vedoucí příspěvkové organizace (dále jen „vedoucí“). Vedoucího jmenuje a odvolává Rada
města Fulneku (dále jen „rada města“) na základě jí vyhlášeného konkursního řízení.
2. Vedoucí je oprávněn jednat ve všech věcech a záležitostech jménem organizace. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucího jeho zástupce. Zastupováním musí vedoucí příslušnou osobu pověřit písemně, určit dobu a rozsah
pověření.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) je
uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Změna hodnoty svěřeného majetku nevyžaduje aktualizaci přílohy č. 1.
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 je povinna užívat svěřený majetek a majetek nabytý do vlastnictví k účelu, ke kterému byla zřízena,
pečovat o tento majetek s péčí řádného hospodáře a chránit jej před poškozením, ztrátou, zničením odcizením nebo
zneužitím.
2. Organizace je dále povinna:
a) vést účetní evidenci majetku odděleně za svěřený majetek a vlastní majetek,
b) provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku,
c) sestavit odpisový plán a majetek účetně odepisovat po celou dobu užívání majetku v souladu s účetními předpisy
a odpisovým plánem schváleným zřizovatelem,
d) sestavit a předložit zřizovateli ke schválení plán investic a oprav svěřeného majetku na kalendářní rok, a to vždy
nejpozději do 15. 10. kalendářního roku předcházejícího,
e) dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku včetně pravidelných revizí,
g) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo neoprávněně zasahuje do vlastnického práva,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak vůči těm, kteří škodu způsobili, tak i vůči těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti
umožnili její vznik; při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku je příspěvková organizace povinna
oznámit věc příslušným orgánům,
i) vést evidenci pohledávek, tyto pohledávky včas mimosoudně vymáhat a v případě neúspěchu je smluvně postoupit
k soudnímu vymáhání zřizovateli a zabránit jejich promlčení,
j) včas předem prokazatelně upozornit zřizovatele na všechny skutečnosti a okolnosti týkající se majetku, vyžadující
úkony či jednání zřizovatele, k nimž příspěvková organizace není sama nebo bez souhlasu zřizovatele oprávněna.
3. Organizace je oprávněna za níže uvedených podmínek svěřený majetek pronajímat třetím osobám, přičemž výnosy z pronájmu jsou příjmem příspěvkové organizace.
4. Organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat svým jménem smlouvy o nájmu a výpůjčce nemovitých věcí nebo jejich částí na dobu určitou nejdéle 1 rok, přičemž svým jménem a na svůj účet vykonává
všechna práva a povinnosti pronajímatele nebo půjčitele podle podmínek těchto smluv, včetně ukončení smluv,
stejně jako práva a povinnosti zřizovatele jako vlastníka uvedených nemovitých věcí vyplývající ze zákona.
5. Organizace je oprávněna uzavírat svým jménem smlouvy o nájmu a výpůjčce nemovitých věcí na dobu určitou
delší než 1 rok nebo na dobu neurčitou pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele vydaném formou
unesení rady města, přičemž svým jménem a na svůj účet vykonává všechna práva a povinnosti pronajímatele
nebo půjčitele podle podmínek těchto smluv, včetně ukončení smluv stejně jako práva a povinnosti zřizovatele
jako vlastníka uvedených nemovitých věcí či nebytových prostor vyplývající ze zákona.
6. Organizace není oprávněna nemovitý majetek zcizovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převádět na třetí osoby.
Organizace není oprávněna zejména zřizovat, měnit ani rušit žádná věcná práva k nemovitým věcem.
7. Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a
to způsoby stanovenými v zákoně o rozpočtových pravidlech nebo způsobem stanoveným rozhodnutím zřizovatele. Organizace nabývá do svého vlastnictví veškerý movitý majetek s výjimkou případů stanovených zřizovatelem
či to pro organizaci nebo zřizovatele vyplývá z právních předpisů či jiných závazných dokumentů (např. podmínky
poskytovatele dotace).
8. Organizace je dále oprávněna:
a) odprodat nepotřebný majetek, s tím, že u prodeje svěřeného majetku tak může učinit pouze po předchozím souhlasu zřizovatele, přičemž výnosy z prodeje nepotřebného majetku jsou příjmem organizace,
b) odprodat nepotřebný majetek neuvedený v písm. a) pouze po předchozím souhlasu zřizovatele v případě, že jeho
pořizovací hodnota přesahuje částku 10.000 Kč,
c) provádět na svěřeném majetku opravy a investice podle plánu investic a oprav odsouhlaseného zřizovatelem,
d) provádět na svěřeném majetku jiné změny na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
e) vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací hodnotě do 10.000 Kč (včetně); vyřadit neupotřebitelný majetek nad tuto hodnotu může organizace jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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f) prominout nebo odepsat pohledávku jednotlivě do výše 3.000 Kč (včetně) bez příslušenství nebo příslušenství do
této výše; prominutí nebo odpis pohledávky vyšší hodnoty může organizace provést jen s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele,
9. Při nabývání účelově neurčených peněžitých nebo nepeněžitých darů do vlastnictví organizace je třeba předchozího písemného souhlasu zřizovatele pro každé jednotlivé právní jednání v případě, přesáhne-li hodnota daru částku
30.000 Kč; u darů do této hodnoty má organizace udělen předchozí souhlas zřizovatele pro více právních jednání.
Při nabývání účelově určených peněžitých nebo nepeněžitých darů do vlastnictví organizace je třeba předchozího
písemného souhlasu zřizovatele pro každé jednotlivé právní jednání. Při nabývání peněžitých nebo nepeněžitých
darů pro zřizovatele je třeba předchozího písemného souhlasu zřizovatele v případě, je-li hodnota předmětu daru
vyšší než 30.000 Kč.
10. Organizace je povinna zajistit v součinnosti se zřizovatelem přiměřené pojištění svěřeného majetku proti škodám.
11. Organizace není oprávněna majetek převést, tímto majetkem ručit, ani jej vložit do obchodní společnosti.
12. Organizace není oprávněna postupovat své pohledávky třetím osobám.
13. Zřizovatel může hradit opravy většího rozsahu, rekonstrukce, technické zhodnocení svého majetku a to formou:
a) přímé úhrady dodavateli,
b) refakturací příspěvkové organizace,
c) poskytnutím příspěvku na investice.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace a je zřizovatelem povolena k tomu, aby příspěvková
organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Organizace
je oprávněna doplňkovou činnost provozovat za předpokladu, že to neomezí výkon hlavní činnosti.
b) Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) Truhlářství, podlahářství,
b) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
c) Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
d) Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů
a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
e) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
f) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
g) Zprostředkování obchodu a služeb
h) Velkoobchod a maloobchod
i) Pronájem a půjčování věcí movitých
j) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
c) Případný zisk z doplňkové činnosti smí být využit jen ve prospěch hlavní činnosti.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO HRONOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 5. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Hronov
b) název příspěvkové organizace: Kulturní a informační středisko Hronov
sídlo: nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov
identifikační číslo: 71196994
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek III. zřizovací listiny – Vymezení hlavního účelu a předmětu hlavní činnosti zní:
Příspěvková organizace sdružuje čtyři okruhy činnosti:
1. Pořádání kulturních a společenských akcí ve městě a s tím spojené činnosti:
• objednávání kulturních akcí pro dospělé a mládež
• výběr dětských představení
• pořádání a realizace společenských akcí a zábavných pořadů
• propagace jednotlivých akcí
• výroba plakátů a letáků
2. Zajištění plynulého chodu informačního centra, které poskytuje:
• přístupnou databázi místních firem s kontakty
• přístupné kontakty na státní instituce z regionu (nemocnice, úřady,…)
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• informace z internetových stránek
• informace o autobusovém a vlakovém spojení
• kontakty na partnerská města a jejich akce
• předprodej permanentek a vstupenek na kulturní a společenské pořady
• služby cestovního ruchu návštěvníkům města (nabídku ubytování, stravování, pamětihodností, tipy na výlety)
• nákup zboží za účelem dalšího prodeje, zaměřeného na cestovní ruch
• zprostředkování služeb – předprodej vstupenek, permanentek
• kopírování
• výlepová služba
• půjčování divadelních kostýmů
• provoz bufetu
3. Celoplošné zpravodajství a propagace města (v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb.)
• výroba a distribuce městského zpravodaje Hronovské listy U NÁS
• reklamní a inzertní služby občanům
4. Organizační zajištění celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla ČR se zahraniční účastí Jiráskův
Hronov včetně zajišťování ubytování pro soubory a ostatní zainteresované osoby.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Článek IV. zřizovací listiny – Doplňková činnost zní:
1. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizace níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní
účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské a odbornost svých zaměstnanců.
• Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 500, stojící na pozemku parc. č. 1 a v části rozestavěné budovy –
sálu Josefa Čapka, stojící na pozemku parc. č. 5/1 vše v k. ú. Hronov, a to krátkodobý i dlouhodobý.
2. Podmínkou realizace víše uvedené doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace
b) oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelem/ředitelkou příspěvkové organizace; podmínkou
platnosti směrnice je její schválení zřizovatelem.
Ostatní ustanovení části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO JAROMĚŘ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Jaroměř
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Jaroměř – Josefov, Vodárenská 370 (zanikající)
sídlo: Vodárenská 370, 551 02 Jaroměř
identifikační číslo: 70926824
b)

název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování Jaroměř (přejímající)
sídlo: Na Karlově 181, 551 01 Jaroměř
identifikační číslo: 70926719
MĚSTO JAVORNÍK
oznamuje

změnu u příspěvkové organizace ke dni 28. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Javorník
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Javorník
sídlo: Polská 488, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 70986231
Příloha zřizovací listiny „Smlouva o výpůjčce ze dne 25. 6. 2007“ se mění takto:
Z výpůjčky se vyjímá tento majetek:
Inv. č. 022/301/0009, evid. č. 1226, název Myčka na nádobí LS5-230V, počet 1, pořizovací cena 59 381,-.
Ostatní části zřizovací listiny, jejích dodatků a příloh jsou beze změn.

Částka 3/2017

Ústřední věstník

stránka 55

změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Javorník
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Javorník
sídlo: Polská 488, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 70986231
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
čl. 4 bod 2 nově zní takto:
Statutárním orgánem je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován zřizovatelem v souladu s platnými právními předpisy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
čl. 6 bod 1 se doplňuje o písmeno g), které zní:
g) Organizace má právo přenechávat svěřený nemovitý majetek (nebytové prostory, části nemovitostí a další prostory
ve vlastnictví zřizovatele) do výpůjčky třetím osobám, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu
zřizovatele a za podmínek stanovených zřizovatelem.
čl. 6 bod 2 písm. d) zní:
Při vyřazování nepotřebného majetku, který příspěvková organizace nabyla bezúplatným převodem od svého zřizovatele, postupuje příspěvková organizace podle § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní části zřizovací listiny, jejích dodatků a příloh jsou beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Javorník
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace
sídlo: ul. Míru 356, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 70986258
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
čl. 4 bod 2 nově zní takto:
Statutárním orgánem je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován zřizovatelem v souladu s platnými právními předpisy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
čl. 6 bod 1 se doplňuje o písmeno g), které zní:
g) Organizace má právo přenechávat svěřený nemovitý majetek (nebytové prostory, části nemovitostí a další prostory
ve vlastnictví zřizovatele) do výpůjčky třetím osobám, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu
zřizovatele a za podmínek stanovených zřizovatelem.
čl. 6 bod 2 písm. d) zní:
Při vyřazování nepotřebného majetku, který příspěvková organizace nabyla bezúplatným převodem od svého zřizovatele, postupuje příspěvková organizace podle § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní části zřizovací listiny, jejích dodatků a příloh jsou beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Javorník
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Javorník
sídlo: Puškinova 57, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 62353322
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
čl. 4 bod 2 nově zní takto:
Statutárním orgánem je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován zřizovatelem v souladu s platnými právními předpisy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
čl. 6 bod 1 se doplňuje o písmeno g), které zní:
g) Organizace má právo přenechávat svěřený nemovitý majetek (nebytové prostory, části nemovitostí a další prostory
ve vlastnictví zřizovatele) do výpůjčky třetím osobám, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu
zřizovatele a za podmínek stanovených zřizovatelem.
čl. 6 bod 2 písm. d) zní:
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Při vyřazování nepotřebného majetku, který příspěvková organizace nabyla bezúplatným převodem od svého zřizovatele, postupuje příspěvková organizace podle § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní části zřizovací listiny, jejích dodatků a příloh jsou beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Javorník
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko Javorník
sídlo: ulice Nádražní 160, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 64095541
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
čl. 4 bod 2 nově zní takto:
Statutárním orgánem je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován zřizovatelem v souladu s platnými právními předpisy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
čl. 6 bod 1 se doplňuje o písmeno g), které zní:
g) Organizace má právo přenechávat svěřený nemovitý majetek (nebytové prostory, části nemovitostí a další prostory
ve vlastnictví zřizovatele) do výpůjčky třetím osobám, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu
zřizovatele a za podmínek stanovených zřizovatelem.
čl. 6 bod 2 písm. d) zní:
Při vyřazování nepotřebného majetku, který příspěvková organizace nabyla bezúplatným převodem od svého zřizovatele, postupuje příspěvková organizace podle § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní části zřizovací listiny, jejích dodatků a příloh jsou beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Javorník
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Javorník, okres Javorník
sídlo: Školní 72, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 63696517
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
čl. 4 bod 2 nově zní takto:
Statutárním orgánem je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován zřizovatelem v souladu s platnými právními předpisy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
čl. 6 bod 1 se doplňuje o písmeno g), které zní:
g) Organizace má právo přenechávat svěřený nemovitý majetek (nebytové prostory, části nemovitostí a další prostory
ve vlastnictví zřizovatele) do výpůjčky třetím osobám, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu
zřizovatele a za podmínek stanovených zřizovatelem.
čl. 6 bod 2 písm. d) zní:
Při vyřazování nepotřebného majetku, který příspěvková organizace nabyla bezúplatným převodem od svého zřizovatele, postupuje příspěvková organizace podle § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní části zřizovací listiny, jejích dodatků a příloh jsou beze změn.
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 2. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
sídlo: U Solivárny 2004/2, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00871982
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– podnikání v oblasti v nakládání s nebezpečným odpadem
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Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace
sídlo: Lázeňská 18/2, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00872113
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Technické zhodnocení stavby (účet č. 9090 321)
Inventární číslo 510770018116
Evidenční číslo 70002/18116
Název – Vřídelní kolonáda – navýšení o částku 11 555 658,69 Kč
(účetní cena po navýšení bude činit 123 163 201,89 Kč)
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření Zřizovací listiny v Čl. č. 6 – Doplňková činnost
Bod h) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
sídlo: U Solivárny 2004/2, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00871982
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Zařazení nového majetku do správy
• Elektrocentrála EGM 8A VR3 – 6,5/4 kW Heron
(Karlovy Vary-Meandr Ohře – Lávka L 30)
účetní cena
27 616,00 Kč
Inventární číslo 360000015133
Evidenční číslo 35418937
• Dětské hřiště ul. Svatošská, K. Vary- Doubí
		
účetní cena
399 999,00 Kč
		
Inventární číslo 360000015120
		
Technické zhodnocení stavby (účet č. 9090 321)
• Dílny a sklad PR navýšení o 250 591,00 Kč (zateplení stropu izolační pěnou)
		
účetní cena
1 044 467,00 Kč
		
Inventární číslo 610720301812
Oprava pozemkových parcel – výměry
Katastrální území Rybáře
• p.p.č. 202/1 o výměře 6 551 m2
(navýšení o 21 m2 sloučením pozemkových parcel)
801,22119 Kč
cena za 1m2
		
účetní cena
5 248 800,00
		
Inventární číslo 907202020010
• Dětské hřiště ul. Karlovarská ulice, K. Vary – Stará Role
		
účetní cena
3 373 663,09 Kč
		
Inventární číslo 370000000217
• Oplocení dětského hřiště ul. Karlovarská, K. Vary - Stará Role
		
účetní cena
85 003,00 Kč
		
Inventární číslo 370000000218
• Dětské hřiště na p.p.č. 27, 28 k.ú. Olšová Vrata
		
účetní cena
966 772,00 Kč
		
Inventární číslo 800000000045
• DH Multifunkční hřiště, ul. Fibichova+Janáčkova, K. Vary – Stará Role
		
účetní cena
490 000,00 Kč
		
Inventární číslo 370000000309
• Street Workoutové hřiště, ul. Fibichova+Janáčkova, K. Vary – Stará Role
		
účetní cena
320 000,00 Kč
		
Inventární číslo 370000000310
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Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Na Vyhlídce 804/35, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00074811
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Zařazení nového hmotného majetku
• Pítko v Tyršově ulici ( p.p.č. 1328/2 k.ú. Karlovy Vary) - obnovení přívodu vody
		
Celková cena
80 155,00 Kč
Vyřazení pozemkových parcel z evidence
Katastrální území Olšová Vrata
• p.p.č. 453/3 – výměra 1 076 m2
účetní cena
860 800,00 Kč
• p.p.č. 404/2 – výměra 146 m2
účetní cena
116 800,00 Kč
Vyřazení na základě Darovací smlouvy
Katastrální území Počerny
• p.p.č. 331/64
výměra 673 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 538 400,00 Kč
		
Inv.č. 922203310640,
• p.p.č. 331/49
výměra 39 m2
- cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 31 200,00 Kč
		
Inv.č. 922203310490, Ev.č. 770700033149
• p.p.č. 331/46
výměra 219 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 175 200,00 Kč
		
Inv.č. 922203310460, Ev.č. 610700033146
• p.p.č. 331/50
výměra 75 m2
- cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 60 000,00 Kč
		
Inv.č. 922203310500, Ev.č. 770700033150
• p.p.č. 331/47
výměra 624 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 499 200,00 Kč
		
Inv.č. 922203310470, Ev.č. 610700033147
• p.p.č. 331/51
výměra 190 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 152 000,00 Kč
		
Inv.č. 922203310510, Ev.č. 770700033151
• p.p.č. 331/24
výměra 2 258 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 1 806 400,00 Kč
		
Inv.č. 990000000548, Ev.č. 22/Počerny/331/24
• p.p.č. 331/25
výměra 2 967 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 2 373 600,00 Kč
		
Inv.č. 922203310250, Ev.č. 770700331025
• p.p.č. 331/69
výměra 1 400 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 1 120 000,00 Kč
		
Inv.č. 922203310690, Ev.č. 770700331069
• p.p.č. 457/2
výměra 4 865 m2 - cena 1/m2
- 800,00 Kč
- úč.cena 3 892 000,00 Kč
		
Inv.č. 922204570020, Ev.č. 770700145720
Vyřazení na základě scelování pozemkových parcel Katastrálním úřadem K.Vary.
Narovnání rozdílů v pozemkových parcelách
Katastrální území Odeř, obec Hroznětín
V roce 2013 došlo na základě vlastníka (St.město K.Vary) k převedení pozemkových parcel č. 345/2 o výměře 41
m2 a č. 345/16 o výměře 85 m2 na stavební parcely č. 263 o výměře 44 m2 a č. 262 o výměře 85 m2. Na základě
této skutečnosti bude zápis ve ZL proveden takto:
cena 800,00 1/m2		
účetní cena 35 200,00 Kč
• vyřazení p.p.č. č. 345/2
výměra 41 m2
• vyřazení p.p.č. č. 345/16 výměra 85 m2
cena 800,00 1/m2		
účetní cena 68 000,00 Kč
• zařazení st.p.č. 263		
výměra 44 m2
(cena bude uvedena až po zařazení do majetku města)
• zařazení st.p.č. 262výměra 85 m2 (cena bude uvedena až po zařazení do majetku města)
Zařazení nových pozemkových parcel do evidence
Katastrální území Odeř, obec Hroznětín
• p.p.č. 345/17,
výměra 75 m2, cena 3,80 Kč za1/m2 ,
účetní cena 285,00 Kč, lesní pozemek
• p.p.č. 345/18,
výměra 27 m2, cena 3,814 Kč za 1/m2,
účetní cena 103,00 Kč, lesní pozemek
• p.p.č. 686,
výměra 234 m2, cena 3,00 Kč za 1/m2 ,
účetní cena 702,00 Kč, lesní cesta
Zařazeno na základě Rozsudku k určení vlastnického práva k nemovitostem v k.ú. Odeř Okresním soudem K.
Vary.
Katastrální území Počerny
• p.p.č. 331/6
výměra 2 211 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 úč. cena 1 768 800,00 Kč
• p.p.č. 331/18
výměra 6 148 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 úč. cena 4 918 400,00 Kč
Zařazeno na základě scelování pozemkových parcel Katastrálním úřadem K. Vary.
Oprava pozemkových parcel - výměry
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Katastrální území Karlovy Vary
• p.p.č. 888/1,
výměra 543 m2, cena 800,00 Kč 1/m2,
úč.cena 434 400,00 Kč
- prodej části pozemkové parcely.
Katastrální území Počerny.
• p.p.č. 331/48
výměra 15 573 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 12 458 400,00 Kč
Inv.č. 922203310480, Ev.č. 610700033148 - (navýšení výměry o 4 304 m2)
• p.p.č. 331/62
výměra 10 002 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 8 001 600,00 Kč
Inv.č. 922203310620, Ev.č. 770700331062 - (navýšení výměry o 6 625 m2)
• p.p.č. 457/7
výměra 39 846 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 31 876 800,00 Kč
Inv.č. 922204570070, Ev.č. 770700045770 - (navýšení výměry o 9 511 m2)
• p.p.č. 521/2
výměra 20 942 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 16 753 600,00 Kč
Inv.č. 922205210020, Ev.č. 610700052120 - (navýšení výměry o 1 337 m2)
• p.p.č. 557/4
výměra 10 173 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 8 138 400,00 Kč
Inv.č. 922203310620, Ev.č. 770700331062 - (navýšení výměry o 3 198 m2)
• p.p.č. 690/27
výměra 8 922 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 7 137 600,00 Kč
Inv.č. 922206900270, Ev.č. 770700069027 - (navýšení výměry o 2 043 m2)
• p.p.č. 690/25
výměra 45 047 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 36 037 600 Kč
Inv.č. 922206900250, Ev.č. 770700069025 - (navýšení výměry o 9 413 m2)
• p.p.č. 708/1
výměra 17 459 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 13 967 200,00 Kč
Inv.č. 990000000580, Ev.č. 22/Počerny/708/1 - (navýšení výměry o 3 345 m2)
• p.p.č. 928/12
výměra 19 711 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 15 768 800,00 Kč
Inv.č. 922209280120, Ev.č. 770700092812 - (navýšení výměry o 3 601 m2)
• p.p.č. 941/18
výměra 1 270 m2
- cena 1/m2 - 800,00 Kč - úč.cena 1 016 000,00 Kč
Inv.č. 922209410180, Ev.č. 770700094118 - (navýšení výměry o 138 m2)
Zařazeno na základě scelování pozemkových parcel Katastrálním úřadem K.Vary.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině - Článek č. 6, odst. 1), písmeno m)
• m) hostinská činnost
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Karlov Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace
sídlo: Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary
identifikační číslo: 06133584
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Příspěvková organizace vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle § 118 školského zákona, která představuje zajišťování zájmového vzdělávání podle účelu, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě
tematické rekreační akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i
další osoby.
2. Příspěvková organizace poskytuje zájmové vzdělávání ve smyslu § 111 školského zákona a příslušných prováděcích právních předpisů, které představuje poskytování naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na
různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve
střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.
3. Příspěvková organizace se dále podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a
dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje požadavky vyplývající ze školského zákona, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a je na základě konkursního řízení jmenována zřizovatelem.
2. Podepisování za příspěvkovou organizaci se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis:
a) ředitel příspěvkové organizace; nebo
b) zástupce ředitele příspěvkové organizace, pokud jej určil (jmenoval), a to v rozsahu udělených plných mocí; nebo
c) zaměstnanci příspěvkové organizace, podepisující podle vnitřních předpisů a/nebo je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
1. Zřizovatel vymezuje majetek ve svém vlastnictví, který předává příspěvkové organizaci k hospodaření (dále rovněž „svěřený majetek“). Seznam tohoto majetku je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást zřizovací

stránka 60

Ústřední věstník

Částka 3/2017

listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem i vlastním majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací
listinou a směrnicí pro nakládání s majetkem.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je zejména povinna:
a) spravovat svěřený majetek a nakládat se svěřeným majetkem (včetně majetku získaného její vlastní činností) v
souladu se zřizovací listinou, směrnicemi, právními předpisy a pokyny zřizovatele tak, aby byl plně efektivně,
hospodárně a účelně využíván s ohledem na hlavní účel, k němuž byla příspěvková organizace zřízena,
b) majetek, pokud to připouští jeho povaha, dále rozmnožovat a pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
c) počínat si tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a bezdůvodně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo
výnos z tohoto majetku,
d) chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,
e) pravidelně kontrolovat jeho řádný stav,
f) zajistit řádné vedení účetní evidence a inventarizace majetku,
g) chránit majetek před neoprávněným zásahem, řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení,
h) pokud se stane, že majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví, je pro ni trvale nepotřebný,
bez ohledu na způsob nabytí tohoto majetku, nabídne jej přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Karlovy Vary a/nebo jiné osoby, a to za podmínek stanovených zřizovatelem,
i) strpět pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření prováděnou zřizovatelem podle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je dále povinna zdržet se následujících úkonů:
a) provádět dispozice se svěřeným majetkem Statutárního města Karlovy Vary nebo s vlastním majetkem, pokud jej
má, nebo tyto majetky zatěžovat, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) bez souhlasu zřizovatele převést na jiného hmotný a nehmotný majetek,
c) zakládat nebo zřizovat jiné právnické osoby nebo nabývat majetkovou účast v právnických osobách,
d) poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb,
e) bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru, s výjimkou půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
f) zajišťování závazků třetích osob,
g) vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným ručitelem,
h) bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s
právem koupě předmětu nájmu,
i) bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům,
j) nakupovat obchodní podíly, akcie či jiné cenné papíry nebo i jiné investiční nástroje,
k) uzavírat smlouvy o sdružení bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
3. Vymezení práv
a) Příspěvková organizace je oprávněna zejména:
1. nabývat majetek nebo užívat majetek cizí,
2. jí svěřený nebo jiný nabytý majetek držet, bezúplatně užívat a požívat jeho plody a užitky,
3. nabývat pouze movitý majetek potřebný k plnění jejího účelu nebo k činnostem s tím souvisejícím,
4. přijímat na svůj účet úplatu za školské služby na základě a v souladu s právními předpisy.
4. Vymezení dalších práv a povinností:
a) Převádí-li příspěvková organizace na jiný subjekt majetek v pořizovací hodnotě vyšší než 5.000,- Kč, musí mít
smlouva nebo jiná listina osvědčující převod písemnou formu a podpisy musí být na jedné listině i v případě, že to
právní předpisy nevyžadují.
b) Příspěvková organizace je povinna předložit zřizovateli nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku
plán oprav a investic na nemovitých věcech, které byly zřizovatelem předány příspěvkové organizaci k hospodaření, ve kterém budou obsaženy požadavky příspěvkové organizace na provedení oprav a investic na nemovitých
věcech, které byly zřizovatelem předány příspěvkové organizaci k hospodaření.
c) Ředitel příspěvkové organizace je povinen bez zbytečného odkladu předložit zřizovateli prostřednictvím odborného útvaru informaci o provedených kontrolách a inspekcích, které byly provedeny orgány veřejné správy.
d) Ředitel příspěvkové organizace je povinen bez zbytečného odkladu informovat zřizovatele o mimořádných událostech, které nastaly v příspěvkové organizaci a které mohou mít dopad do hospodaření příspěvkové organizace.

Částka 3/2017

Ústřední věstník

stránka 61

5. Finanční hospodaření
a) Finanční hospodaření příspěvkové organizace se řídí příslušnými právními předpisy.
b) Příspěvková organizace vytváří návrh rozpočtu pro kalendářní rok a/nebo střednědobý výhled rozpočtu na delší
období, vyplývá-li to z obecně závazných právních předpisů, které musí být schváleny zřizovatelem příspěvkové
organizace. Navrhovaný rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu předloží příspěvková organizace zřizovateli k
projednání vždy nejpozději do 31. srpna předchozího kalendářního roku, pokud zřizovatel neurčí jinak. Obsahem
rozpočtu jsou výnosy a náklady a ostatní peněžní operace příspěvkové organizace, včetně tvorby a využití peněžních fondů příspěvkové organizace.
c) Nebude-li zřizovatelem na základě návrhu finančního plánu schválen příspěvek pro příspěvkovou organizaci před
1. lednem rozpočtového roku (totožný s kalendářním rokem), řídí se finanční hospodaření příspěvkové organizace
do schválení příspěvku pravidly schválenými zřizovatelem, která jsou pro příspěvkovou organizaci závazná.
d) Příspěvková organizace účtuje o odpisech podle účetních metod. Odpisový plán příspěvkové organizace schvaluje
zřizovatel.
e) Finanční hospodaření příspěvkové organizace podléhá zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
f) Příspěvková organizace:
1. hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele či jiných rozpočtů, s prostředky svých fondů, jako i s peněžitými prostředky získanými darem či dotací,
2. trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv
z těchto závazků vyplývajících,
3. užívá dotací a/nebo příspěvků z rozpočtu zřizovatele v souladu s jejich účelem a časovou použitelností,
4. hospodaří v souladu s právními předpisy s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraniční,
5. hospodaří s prostředky za školské služby na základě a v souladu s právními předpisy.
g) Účel příspěvku bude definován takto:
1. investiční příspěvek individuálně (účelově) na konkrétní investiční akce financované příspěvkovou organizací; a
2. neinvestiční příspěvek v členění:
–– mzdové a související výdaje; a
–– výdaje na opravy a údržbu; a
–– odpisy; a
–– ostatní výdaje příspěvkové organizace.
h) Rozpočet doplňkové činnosti stanovuje, hodnotí a nese za něj odpovědnost ředitel příspěvkové organizace. Pokud
příspěvková organizace při své doplňkové činnosti vytváří zisk, může tento zisk použít jen ve prospěch své hlavní
činnosti; zřizovatel může organizaci písemně povolit jiné využití tohoto zdroje. Doplňková činnost je v účetnictví
příspěvkové organizace vedena odděleně od hlavní činnosti příspěvkové organizace.
i) Za vedení účetnictví příspěvkové organizace odpovídá její ředitel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. 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, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
1. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
2. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
3. pronájem a půjčování věcí movitých;
4. chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby).
2. Příspěvková organizace je povinna při vykonávaní doplňkové činnosti dodržovat ustanovení zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších právních předpisů.
3. Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by narušoval plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, musí být sledována odděleně a nesmí být ztrátová. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a
dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla příspěvková organizace zřízena.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 6. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. Listopadu 1125
				
okres nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1225/20, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 47998121
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Se vkládá do bodu 1. před dovětek „vše v k. ú. a obci Kopřivnice“ tento text:
• část nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 315 na ulici 17. listopadu, jež je součástí pozemku
parc. č. 1377/19 dle přílohy č. 2 zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Jaroše 1077, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 73929182
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Se vkládá na konci bodu 1., tento text:
• nebytové prostory v 1. poschodí objektu č. p. 1181, na pozemku parc. č. 1340/3 na ul. Francouzská o výměře
229,32 m2 dle přílohy č. 1 zřizovací listiny, vše v k. ú. a obci Kopřivnice.
MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 49559044
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Dodatkem č. 2 se mění čl. II, bod 2 a nahrazuje se následujícím textem:
2. Poskytování služby sociální péče - pečovatelské služby osobám, které z důvodu věku nebo chronického onemocnění mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje sociální pomoc, a to
a) v rozsahu základních činností této služby sociální péče dle zákona o sociálních službách,
b) v rozsahu fakultativních činností této služby sociální péče na základě kalkulovaných cen minimálně na úrovni
úplných nákladů. V případě, že ceny za fakultativní činnosti budou rozhodnutím zřizovatele stanoveny pod úrovní
nákladů, je povinen zřizovatel uhradit ztrátu do výše kalkulovaných nákladů nebo prokázané ztráty. Fakultativní
činnosti budou poskytovány v případě volné kapacity pečovatelské služby.
Pečovatelská služba je poskytována jako terénní nebo ambulantní služba.
2. Dodatkem č. 2 se v čl. II doplňuje bod 6 s následujícím textem:
6. Zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností pro seniory a osoby s chronickým
onemocněním.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Opava
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace
sídlo: 17. Listopadu 994/6, 747 06 Opava
identifikační číslo: 71000160
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vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Opava
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Opava, Šrámkova příspěvková organizace
sídlo: Šrámkova 1333/6, 747 05 Opava
identifikační číslo: 06115161
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Opava
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Opava, 17. Listopadu, příspěvková organizace
sídlo: 17. Listopadu 994/6, Kylešovice, 747 06 Opava
identifikační číslo: 06115616
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989088
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identifikační číslo: 61989061
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
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Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933979
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10,
				
příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989037
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933987
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 68917066
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027305
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1307, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027313
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934011
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Křižíková 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíková 18/2813, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027330
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66739721
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 63029049
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027348
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: Repinova 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027356
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027364
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66934885
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934002
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stávající znění čl. IX. odst. 14 bodu c) se ruší a nahrazuje tímto zněním: Organizace je oprávněna nabýt ostatní
majetek pro svého zřizovatele, jehož hodnota je nižší nebo rovna 100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.
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Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989088
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 6 234 049,67 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 17 723
372,48 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 13 010 700,54 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 76 175
500,26 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 2975/13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 21 880 293,98 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 204 466
521,30 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identifikační číslo: 61989061
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 23 838 021,74 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 58 544
216,76 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933979
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 13 100 208,21 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 77 311
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184,55 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10,
				
příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989037
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 28 261 539,42 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 133 514
578,72 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 8 939 073,73 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933987
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 13 635 056,38 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 66 705
860,84 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1307, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027313
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 010 297,97 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Plzeň – Lhota, Ke Křížku 19, příspěvková organizace
sídlo: Ke Křížku 19, 301 00 Plzeň
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identifikační číslo: 06034551
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Základní účel zřízení: předškolní vzdělávání dětí
Předmět činnosti:
• předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
• zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna):
• zajištění závodní stravování pro zaměstnance školy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech s výjimkou právní úkonů uvedených v bodu 8.8. této zřizovací listiny a vyjma právních úkonů vyloučených Statutem
města Plzně a právními předpisy. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému
názvu připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Organizaci je předán k hospodaření movitý majetek města Plzně, který je vymezen v příloze. Příloha je nedílnou
součástí této zřizovací listiny. Inventární soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové organizace. Obsah svěření
(práva, povinnosti a odpovědnost správce) je uveden v bodech 8.8. a 8.9. zřizovací listiny.
Ve své činnosti se organizace řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, vnitřními předpisy zřizovatele a usnesením orgánů města Plzně. Organizace se dále řídí pokyny
vedoucího zaměstnance útvaru, který zabezpečuje plnění úkolů zřizovatele a přímého nadřízeného.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Organizace hospodaří a nakládá svým jménem s finančním příspěvkem z rozpočtu města Plzně, se získanými
finančními prostředky a s užitky a výnosy z majetku předaného organizaci dle bodu 8.1. této zřizovací listiny.
Organizace je oprávněna nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a v pokladně.
Organizace může na základě uzavřené smlouvy hospodařit též s dalším majetkem ve vlastnictví města Plzně. V
takovém případě příslušná smlouva stanoví výčet majetku a rozsah práv a povinností s ním související.
Organizace může v souladu se svým posláním a v rámci svého předmětu činnosti i s majetkem jiných právnických
osob nebo státu, a to na základě smlouvy s nimi uzavřené.
Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak. Tento majetek se ode
dne nabytí považuje za majetek svěřený organizaci. Rozhodování o nabývání nemovitostí je vyhrazeno zřizovateli.
Organizace je oprávněna přijímat dary do vlastnictví zřizovatele s výjimkou darů peněžitých (či jiných plnění
majících charakter peněžitého daru).
Organizace může nabývat do svého vlastnictví movitý majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele (věci, peněžité dary účelově určené a jiná plnění mající
charakter peněžitého daru určené dárcem výhradně pro organizaci), s výjimkou uvedenou v bodě 8.7. této zřizovací listiny.
Organizace může nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.
S majetkem města Plzně, svěřeným podle bodu 8.1. této zřizovací listiny, hospodaří organizace jako s majetkem
vlastním s výjimkou následujících právních úkonů, které podléhají předchozímu souhlasu orgánů města:
• bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká svěřeného majetku a pohledávek s majetkem spojených;
• přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky;
• bezúplatný převod věcí movitých;
• omezení vlastnických dispozičních práv;
• pořizování věcí nákupem nebo na splátky smlouvou o koupi najaté věci (leasing);
• prodej movitého majetku s výjimkou majetku uvedeného v bodě 8.9. písm. f)
této zřizovací listiny.
Při hospodaření se svěřeným majetkem je organizace zejména povinna:
• užívat majetek v souladu s předmětem své činnosti a hájit zájmy tak, aby bylo dosaženo maximálního trvalého
prospěchu pro město, městský obvod a jeho občany. V případě nejasností je rozhodující stanovisko rady městského obvodu, nevyjádřilo-li se k věci již zastupitelstvo městského obvodu;
• vést a aktualizovat předepsanou evidenci o svěřeném majetku;
• samostatně evidovat příjmy svěřeného majetku, a to včetně výdajů tak, aby byl dodržen zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů v platném znění;
• provádět údržbu svěřeného majetku; zabezpečit jeho ochranu a sjednat přiměřené pojištění;
• vykonávat obvyklé hospodaření se svěřeným majetkem k dosažení optimálního užitku ve prospěch vlastníka;
• realizovat prodej nadbytečného a nepotřebného movitého majetku města nabídkou do vnitřní burzy. Pokud
není nalezen zájemce z okruhu města a městských organizací, je organizace oprávněna svým jménem prodat
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movitý majetek s pořizovací cenou do 30 tis. Kč včetně za jeden kus za cenu aktuálně dosažitelnou na trhu.
Výnosy z tohoto prodeje budou výnosem organizace. Toto právo se nevztahuje na výpočetní techniku.
Organizace nese odpovědnost za škodu:
• vůči třetím osobám;
• vůči majetku zřizovatele
plynoucí ze správy a z hospodaření s majetkem uvedeným v bodě 8.1. této zřizovací listiny.
Za svěřený movitý majetek a jeho řádné a hospodárné využívání odpovídá ředitel organizace.
V mezích své výchovné činnosti a organizování volného času dětí může organizace poskytovat dětem obvyklé
drobné dary, zejména za vítězství v soutěžích organizací pořádaných.
Rozhodnutím příslušného orgánu města může být svěření majetku do správy organizace kdykoliv ukončeno nebo
omezeno a kterákoliv část svěřeného majetku může být z dispozičních práv organizace vyjmuta.
Organizace je povinna neprodleně informovat vedoucího zaměstnance útvaru, který zabezpečuje plnění úkolů
zřizovatele, o všech mimosoudních vyrovnáních a o smluvních pokutách a úrocích z prodlení v částce nad 50 tis.
Kč v jednotlivých případech, pokud byla organizaci tato penalizace předepsána. Tím není dotčena povinnost statutárního orgánu vypořádat každou udělenou pokutu či povinnost uhradit úrok z prodlení.
K uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, ve které organizace vystupuje na straně nájemce či vypůjčitele, je nutný souhlas zřizovatele v případě, že smlouva má být uzavřena na dobu delší jednoho roku nebo dobu
neurčitou.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
doplňkové činnosti:
• zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volní čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní
činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO SOKOLOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Sokolov
b) název příspěvkové organizace: Městský dům kultury Sokolov
sídlo: 5. května 655, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 00377678
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem organizace je zabezpečování veřejných služeb kulturních, společenských, vzdělávacích a služeb
souvisejících s turistickým ruchem pro občany a návštěvníky města.
Předmětem činnosti organizace je:
• pořádání a organizační zajišťování kulturní produkce a zábavy, divadelních a filmových představení, koncertů,
přehlídek, výstav, trhů a veletrhů,
• pořádání a organizační zajišťování přednášek, besed, seminářů a kurzů včetně lektorské činnosti,
• pořádání a organizační zajišťování sportovních aktivit,
• podpora a propagace turistických aktivit,
• vydavatelská a propagační činnost,
• provozování informačního centra v oblasti kultury a cestovního ruchu,
• provozování oddělení pro komunikaci s veřejností, vč. zajišťování mediálních služeb pro město Sokolov, redakční činnost radničního zpravodaje,
• správa, údržba a provozování veřejného WC, stojícího na pozemku parc. č. 887/1 v k. ú. Sokolov.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO ŠUMPERK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Kino Oko Šumperk
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sídlo: Masarykovo náměstí 3, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00851400
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
U článku 3 se mění název:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Článek 4 se v plném rozsahu nahrazuje novým textem a názvem:
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů.
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě výsledků konkurzního řízení.
Ředitel řídí organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Na základě plné moci pověří osobu, která ho bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti.
Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě jeho nepřítomnosti
jím plnou mocí pověřená osoba. Za příspěvkovou organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti plnou
mocí pověřená osoba a to tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
V článku 6 odst. 13 se z věty vypouští slova: „za školní rok“, „zprávu“.
V článku 7 odst. 3 se na konci věty vypouští slova: „ve znění pozdějších předpisů“ a nahrazují se slovy: „v platném
znění“.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Drážďanská 23, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 00081582
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem a posláním organizace je přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů
jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k
ochraně přírody a vytváření prostředí vhodného pro odpočinek, rekreací a vzdělávání návštěvníků.
Organizace je držitelem licence k provozování zoologické zahrady vydané Ministerstvem životního prostředí č. j.
MŽP/2/04-630/5/04 ze dne 8. 10. 2004 podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických
zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
K naplnění hlavní účelu vykonává organizace tyto hlavní činnosti:
1. Chová zvířata především vzácných a ohrožených druhů s cílem podílet se na uchovávání genové diverzity živočišných druhů. K chovu zvířat vytváří podmínky, odpovídající soudobým vědeckým zejména ekologickým, zoologickým a veterinárním poznatkům a požadavkům. Respektuje při veškeré své činnosti mezinárodní konvence
na ochranu vzácných druhů zvířat a rostlin, řídí se právními normami na ochranu živočišných i rostlinných druhů,
přírody a zvířat.
2. Chová a rozmnožuje zvířata pro účely posilování volně žijících populací, reintrodukce i pro účely expoziční. V
souladu se zákonnými normami a v součinnosti s orgány a organizacemi státní ochrany přírody řeší tuto problematiku po stránce teoretické i praktické.
3. Zajišťuje zkvalitňování a rozšiřování biologického materiálu výměnou, nákupem, prodejem, vlastním odchovem
a sběrem ve volné přírodě v souladu s mezinárodními konvencemi a platnými zákonnými normami. Podílí se na
vytváření a realizaci mezinárodních chovných programů vzácných a ohrožených zvířat.
4. Pěstuje různé druhy planě rostoucích i kulturních rostlin domácích i cizokrajných k dotváření reálu ZOO pro účely
expoziční a sbírkové, tím současně přispívá k ochraně rostlinného genofondu.
5. Vede podrobnou a úplnou evidenci chovných zvířat a pěstovaných vzácných rostlin, z pověření příslušných orgánů
vede celostátní a mezinárodní plemenné knihy určených druhů, popřípadě plní další úkoly v oblasti péče o genofond.
6. V souladu se potřebami svého rozvoje provádí vědeckou a výzkumnou činnost, především v oborech zoologických, diagnostiky a reprodukce, ochrany přírody a ekologie. V rámci svých úkolů plní servisní služby pro potřeby
teoretické i praktické ochrany genofondu volně žijících živočichů.
7. Realizuje, spolurealizuje a koordinuje projekty, směřující k ochraně příroda a ochraně biologické rozmanitosti
in-situ, a to na národní i mezinárodní úrovni. Poskytuje prostor a podmínky pro vědeckou a výzkumnou práci
studentů všech typů škol odborných pracovníků vysokých škol a univerzit i odborných pracovníků vědeckých

stránka 72

Ústřední věstník

Částka 3/2017

institucí, a to jak z české republiky, tak i ze zahraničí.
8. Zajišťuje ošetření a rekonvalescenci nemocných a poškozených zástupců tuzemské fauny. Umísťuje jedince s
ireverzibilními změnami ve svých zařízeních nebo v zařízeních ochranářských institucí. O této činnosti vede dokumentaci.
9. Provádí karanténní činnost pro dovoz a vývoz zvířat a rostlin.
10. Provádí transport zvířat pro české a zahraniční partnery.
11. Zajišťuje výchovu návštěvníků, mládeže i dospělých k ochraně přírody a životního prostředí a vede je k ekologickému myšlení. Organizuje a realizuje kulturní a vzdělávací, osvětové a podobné akce spojené s pořádáním
koncertů a výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl veřejnosti ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Dále
pořádá výchovně-vzdělávací zážitkové programy, výchovně-vzdělávací výukové programy a výchovně-vzdělávací propagační programy.
12. Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace k tématu odborné činnosti, audio a video nahrávky CD-ROM.
13. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti a to včetně zpřístupňování informací prostřednictvím počítačových a jiných sítí. Pořizování, vytěžování a zužitkování databází.
14. Prodává vlastní i nakoupené předměty a další zboží podporující vztah člověka k přírodě, čímž výrazně napomáhá
plnit poslání organizace.
15. Je místem krátkodobého oddechu a rekreace obyvatel města a dalších návštěvníků, kterým jsou poskytovány bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti.
16. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. Při zajišťování úkolů, uvedených v tomto
článku spolupracuje s českými a zahraničními fyzickými osobami a právními subjekty, jejichž činnost a cíle jsou
v souladu s posláním a prací organizace.
17. Provozuje „centrum pro zvířata v nouzi“ (dále jen „centrum“). V rámci činnosti centra zajišťuje ve spolupráci s
orgány státní správy a samosprávy komplexní péči o psy, kočky a jiné druhy zvířat, jejichž státu vyžaduje z legislativních, bezpečnostních, veterinárních či jiných důvodů umístění v centru. Tuto činnost zajišťuje s cílem navrácení
zvířat původním či novým majitelům, v případě zástupců volně žijící tuzemské fauny s cílem jejich navrácení do
přírody. Realizuje projekt kastrace koček s cílem omezit jejich reprodukci a neování populací divoce žijící kočky
domácí v katastru Statutárního měst Ústí nad Labem. Zástupce tuzemské fauny s ireverzibilními změnami dle
možností umísťuje ve svých chovatelských zařízeních nebo ve schválených zařízeních ochranářských institucí. O
činnosti centra vede odpovídající dokumentaci.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním městem je ředitel jmenovaný a odvolávaný Radou měst Ústí nad Labem. Ředitel odpovídá radě města
za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z
obecně závazných právních předpisů. Zaměstnavatelem ředitele je organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
2. Ředitel zřizuje své poradní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy.
3. Ředitel ustanoví z řad zaměstnanců příspěvkové organizace stálého zástupce, který ho v době jeho nepřítomnosti
zastupuje ve vymezeném rozsahu jeho práv a povinností. Stálý zástupce podepisuje jménem organizace tak, že u
čitelně uvedeného jména, příjmení a funkce ředitele organizace připojí svůj podpis s uvedením zkratky „v. z.“ (v
zastoupení). Ředitel může být dále zastupován smluvním zástupcem, který je oprávněn jednat v konkrétní věci a
v rozsahu stanoveném v plné moci. Plná moc musí být vždy písemná. Dále ustanovuje své zástupce – odpovědné
osoby, právně odpovědné za jednotlivé činnosti vyžadující tuto „odpovědnou osobu“ a pokud to charakter či legislativa činnosti vyžaduje (dopravní koncese, přepravce zvířat, výchovně vzdělávací zážitkový program, odpadové
hospodářství, apod.).
4. Ředitel vystupuje jménem organizace vůči třetím osobám samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že
k vytištěnému názvu organizace, jménu a funkci připojí ředitel nebo jeho zástupce svůj podpis a otisk razítka.
5. Funkční období ředitele je radou města stanoveno na dobu neurčitou.
6. Ředitel může být radou města z funkce odvolán v případě špatných hospodářských výsledků nebo dlouhodobě
špatných výsledků v oblasti zoologie, veterinární a jiné péče o chovaná zvířata, při neplnění podmínek udělené
licence k provozování zoologických zahrad vyplývající ze zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách nebo
v případě shledání nedostatků Českou inspekcí životního prostředí a místně příslušné veterinární správy, a to po
projednání v dozorčí radě.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Z hospodaření se vyjímá stavba veřejného osvětlení umístěná v areálu organizace
(celkem 25 stožárů veřejného osvětlení).
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
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b) název příspěvkové organizace: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 71239301
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Z hospodaření se vyjímá movitý majetek městského stadionu.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
sídlo: Mírová 2734/4, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 44553226
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
změna výměr parcel:
parcela č. 4949/480 (původní výměra 9457 m2, nová výměra 8069 m2),
parcela č. 4949/481 (původní výměra 104 m2, nová výměra 79 m2),
obě parcely k. ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A,
				
příspěvková organizace
sídlo: Pod Vodojemem 323/3A, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 44553234
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Do hospodaření se svěřuje parcela č. 116/3 o výměře 142 m2 v k. ú. Všebořice, obec Ústí nad Labem.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 44555491
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Jožky Jabůrkové 601/1, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 70201005
změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Velká hradební 33, 401 00 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 00673803
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Do hospodaření se svěřuje parcela č. 1826/2 o výměře 2607 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Ústí nad Orlicí
sídlo: Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 70857130
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Organizace poskytuje sociální a sociálně-zdravotní služby, zejména pobytovou službu sociální péče, podle ustanovení § 32 až 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
Domov pro seniory poskytuje pobytovou sociální službu osobám dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu osobám dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy demence, stařecké demence, případně jiných demencí a vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby.
Odlehčovací služba poskytuje pobytovou sociální službu osobám dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, 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.
Odborné sociální poradenství poskytuje ambulantní sociální službu dle § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobám stiženým Alzheimerovou demencí nebo dalšími
typy demencí a osobám, které o ně pečují a jejich rodinným příslušníkům.
2. Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
3. Poskytování stravování (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů).
a) občanům města především starým a zdravotně postiženým osobním odběrem nebo prostřednictvím poskytované
pečovatelské služby,
b) příjemcům sociálních služeb v zařízeních sociální péče zřízených Městem Ústí nad Orlicí,
c) pracovníkům zařízení zřízených Městem Ústí nad Orlicí.
4. Organizace zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek osobám se sníženou soběstačností.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován radou města Ústí nad
Orlicí.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat jménem organizace samostatně ve všech úkonech.
3. Ředitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace.
4. Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace, vydává organizační řád a vnitřní směrnice organizace –
vše v souladu s platnými obecně závaznými právními přepisy a pokyny zřizovatele.
5. Odpisový plán vydává ředitel s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
6. Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, které vyplývají ze zákoníku práce a jeho prováděcích
předpisů.
7. Ředitel stanoví svého zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předává k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, následující nemovitým majetek ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí:
• pozemky parcelní číslo st. 882 a 3165, jehož součástí je stavba čp. 761 v ulici Cihlářská, vše v obci a katastrálním
území Ústí nad Orlicí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,
• pozemky parcelní číslo 561/17, 561/18, 561/19, 561/20, 561/46, 590/13, 590/9, 590/16, 590/11, 590/8, 590/14,
590/15, 590/6, 590/4, 561/10, 559/4, 561/12, 561/11, 561/7, 561/14, 561/9, pozemky parcelní číslo st. 3137, 3138,
3139, vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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Vymezení majetkových prvá a povinností organizace
1. Organizace vůči svěřenému majetku vykonává úlohu správce, přičemž s veškerým svěřeným majetkem hospodaří
bezúplatně, efektivně a ekonomicky jej využívá po dobu trvání organizace.
2. Organizace nabývá do svého vlastnictví movitý majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena,
pořízený z vlastních příjmů, z příspěvku státu, zřizovatele, daru, dědictví nebo z výsledku doplňkové činnosti.
Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba předchozí písemný souhlas.
3. Organizace může nabývat nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele pouze s jeho předchozím souhlasem.
4. Svěřený majetek nesmí organizace bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit,
darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě.
5. Svěřený majetek je organizace oprávněna poskytovat jiným subjektům k užívání bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu jednoho roku tak, aby nebyl narušen chod organizace
a účel, ke kterému byla zřízena. K poskytování svěřeného majetku dle předchozí věty na dobu delší než jednoho
roku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Výnosy z činnosti uvedené v tomto bodu jsou příjmem organizace.
6. O svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými
obecně závaznými právními předpisy a předpisy zřizovatele, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy.
7. Organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svěřeného a vlastního majetku.
8. Organizace udržuje svěřený majetek a vlastní majetek v provozuschopném stavu, za tímto účelem provádí jeho
údržbu a opravy. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku nebo vzniku nebezpečí
ohrožujícího zdraví či život uživatelů, zaměstnanců či třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím,
že tyto opravy neprodleně (nejpozději do tří dnů) nahlásí zřizovateli, včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku.
9. Organizace neprodleně informuje zřizovatele o potřebě oprav a údržby svěřeného majetku a vlastního majetku
přesahující rámec běžné údržby a oprav a finanční možnosti organizace, jinak zřizovateli odpovídá za škodu, která
by neohlášením potřeby oprav vznikla.
10. Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace a jiné technické zhodnocení svěřeného majetku financuje ze svého
rozpočtu zřizovatel. Organizace je oprávněna financovat technické zhodnocení svěřeného nemovitého majetku
pouze s výslovným souhlasem zřizovatele. V těchto případech nabývá organizace majetek do vlastnictví zřizovatele.
11. V rámci péče o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škoda a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
13. Majetek organizace účetně odepisuje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Odpisy organizace provádí dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
14. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví podle § 27 odst. 7 písm. a)
zákona
pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku,
může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanoveným zřizovatelem.
15. Pojištění movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu zařizuje pro organizaci zřizovatel.
Finanční hospodaření organizace
1. Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických
a právnických osob, včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Organizace dále hospodaří
s dotací na úhradu provozních nebo projektových výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. O hlavní, tak i doplňkové činnosti,
pokud ji provádí, vede oddělené účetnictví.
2. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací upravují zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
3. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření organizace, hmotná zainteresovanost organizace, závazné
ukazatele, případná odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou organizaci stanovovány zřizovatelem vždy na
každý kalendářní rok.
4. Organizace nesmí bez předchozího souhlasu zřizovatele:
a) nabývat do svého vlastnictví darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena s výjimkou majetku uvedeného v odst. 6 tohoto článku,
b) nabývat do svého vlastnictví děděním majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout,
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c)
d)
e)
f)

uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru,
přistoupit k závazku nebo převzít dluh,
přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům,
uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvu o nájmu s právem
koupě,
g) použít rezervní fond organizace k posílení svého investičního fondu.
Předchozí souhlas zřizovatele podle této zřizovací listiny se poskytuje vždy pro jeden právní úkon a je jeho součástí. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Do doby než právní úkon nabude účinnosti, lze
předchozí souhlas dodatečně odmítnout, jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly
známy v době rozhodování a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
5. Organizace nesmí:
a) zajišťovat závazky,
b) nakupovat akcie, či jiné cenné papíry,
c) vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby,
e) mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
6. Organizace je oprávněna přijímat účelově neurčené peněžité dary.
7. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou postupu
podle článku VII odst. 14 této zřizovací listiny.
8. Pokud zřizovatel nerozhodne jinak, výnosy z pronájmu svěřeného majetku jsou příjmem organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku
může organizace vykonávat tuto doplňkovou činnost:
a) provozování hostinské činnosti,
b) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
c) vzdělávání dospělých včetně realizace rekvalifikačních kurzů a pořádání společenských a vzdělávacích akcí.
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.
3. Doplňková činnost jako celek nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová.
4. Organizace je povinna zajistit v účetnictví odděleně sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové
činnosti.
5. Zisk dosažený z doplňkové činnosti může organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné použití
zisku je výjimečně možné jen na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
sídlo: Na Pláni č.p. 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 70857156
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Organizace poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu podle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), která se poskytuje
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotní postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné pečovatelské osoby. Službu poskytuje ve vymezeném čase na pracovištích pečovatelské
služby, která se nachází v domech v ulici Na Pláni č.p. 1432, 1433, 1434, v ulici Kladská č. p. 1501, 1502, 1503
a v ulici T. G. Masaryka č. p. 105 v Ústí nad Orlicí a v domácnostech osob, včetně základního poradenství podle
ustanovení § 37 odst. 2 zákona o sociálních službách.
2. Organizace dále poskytuje ambulantní a pobytové služby podle ustanovení § 32 až 36 36 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů:
a) Denní stacionář s názvem Denní stacionář Človíček, který poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby podle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
b) Týdenní stacionář s názvem Týdenní stacionář Mezi Vámi, který poskytuje pobytovou službu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocně-
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ním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby podle ustanovení § 47 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Organizace zajišťuje činnosti vedoucí k užívání obytných jednotek a společných prostor v domě čp. 1343 v ulici
Na Pláni, Ústí nad Orlicí osobám, kterým je v nemovitosti poskytována sociální služba v souladu se zákonem
o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a provádí rozúčtování nákladů na provoz a údržbu. Organizace je povinna
pravidelně do 15. 6. následujícího roku předložit zřizovateli doklad o použití úhrad nákladů na provoz a údržbu za
předcházející kalendářní rok, z něhož musí být patrno, že veškeré úhrady budou v plném rozsahu a prokazatelně
použity na zabezpečení provozu, údržby nebo technického zhodnocení nemovitosti.
Organizace koordinuje činnosti Senior klubu, který sdružuje občany – důchodce města Ústí nad Orlicí za účelem
podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života a integraci především osamělých občanů – důchodců s cílem
zapojení do veřejného života. Organizuje a prohlubuje spolupráci s kluby seniorů v partnerských městech města
Ústí nad Orlicí. Pro naplňování uvedených aktivit pořádá společenské, kulturní, sportovní, rukodělné a jiné akce.
Výroba drobných upomínkových předmětů a bižuterie.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován radou města Ústí nad
Orlicí.
Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat jménem organizace samostatně ve všech úkonech.
Ředitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace.
Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace, vydává organizační řád a vnitřní směrnice organizace –
vše v souladu s platnými obecně závaznými právními přepisy a pokyny zřizovatele.
Odpisový plán vydává ředitel s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, které vyplývají ze zákoníku práce a jeho prováděcích
předpisů.
Ředitel stanoví svého zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel předává k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, následující nemovitým majetek ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí:
pozemek parcelní číslo st. 2844, jehož součástí je stavba čp. 1343 v ulici Na Pláni, v obci a katastrálním území Ústí
nad Orlicí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,
pozemek parcelní číslo st. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 v ulici T. G. Masaryka, pozemek parcelní číslo 318,
vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,
pozemek parcelní číslo st. 2709, jehož součástí je stavba čp. 262 v ulici T. G. Masaryka, pozemek parcelní číslo
1853/4, vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Vymezení majetkových prvá a povinností organizace
Organizace vůči svěřenému majetku vykonává úlohu správce, přičemž s veškerým svěřeným majetkem hospodaří
bezúplatně, efektivně a ekonomicky jej využívá po dobu trvání organizace.
Organizace nabývá do svého vlastnictví movitý majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena,
pořízený z vlastních příjmů, z příspěvku státu, zřizovatele, daru, dědictví nebo z výsledku doplňkové činnosti.
Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba předchozí písemný souhlas.
Organizace může nabývat nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele pouze s jeho předchozím souhlasem.
Svěřený majetek nesmí organizace bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit,
darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě.
Svěřený majetek je organizace oprávněna poskytovat jiným subjektům k užívání bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu jednoho roku tak, aby nebyl narušen chod organizace
a účel, ke kterému byla zřízena. K poskytování svěřeného majetku dle předchozí věty na dobu delší než jednoho
roku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Výnosy z činnosti uvedené v tomto bodu jsou příjmem organizace.
O svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými
obecně závaznými právními předpisy a předpisy zřizovatele, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy.
Organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svě-
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řeného a vlastního majetku.
8. Organizace udržuje svěřený majetek a vlastní majetek v provozuschopném stavu, za tímto účelem provádí jeho
údržbu a opravy. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku nebo vzniku nebezpečí
ohrožujícího zdraví či život uživatelů, zaměstnanců či třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím,
že tyto opravy neprodleně (nejpozději do tří dnů) nahlásí zřizovateli, včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku.
9. Organizace neprodleně informuje zřizovatele o potřebě oprav a údržby svěřeného majetku a vlastního majetku
přesahující rámec běžné údržby a oprav a finanční možnosti organizace, jinak zřizovateli odpovídá za škodu, která
by neohlášením potřeby oprav vznikla.
10. Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace a jiné technické zhodnocení svěřeného majetku financuje ze svého
rozpočtu zřizovatel. Organizace je oprávněna financovat technické zhodnocení svěřeného nemovitého majetku
pouze s výslovným souhlasem zřizovatele. V těchto případech nabývá organizace majetek do vlastnictví zřizovatele.
11. V rámci péče o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škoda a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
13. Majetek organizace účetně odepisuje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Odpisy organizace provádí dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
14. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví podle § 27 odst. 7 písm. a)
zákona
pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku,
může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanoveným zřizovatelem.
15. Pojištění movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu zařizuje pro organizaci zřizovatel.
16. Organizace má k hospodaření svěřenu stavbu čp. 1343, ve které se nachází obytné jednotky a společné prostory.
Organizace je oprávněna uzavírat Smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů na provoz a údržbu za účelem využívání
sociální služby dle zákona o sociálních službách.
Finanční hospodaření organizace
1. Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických
a právnických osob, včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Organizace dále hospodaří
s dotací na úhradu provozních nebo projektových výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. O hlavní, tak i doplňkové činnosti,
pokud ji provádí, vede oddělené účetnictví.
2. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací upravují zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
3. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření organizace, hmotná zainteresovanost organizace, závazné
ukazatele, případná odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou organizaci stanovovány zřizovatelem vždy na
každý kalendářní rok.
4. Organizace nesmí bez předchozího souhlasu zřizovatele:
a) nabývat do svého vlastnictví darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena s výjimkou majetku uvedeného v odst. 6 tohoto článku,
b) nabývat do svého vlastnictví děděním majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout,
c) uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru,
d) přistoupit k závazku nebo převzít dluh,
e) přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům,
f) uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvu o nájmu s právem
koupě,
g) použít rezervní fond organizace k posílení svého investičního fondu.
Předchozí souhlas zřizovatele podle této zřizovací listiny se poskytuje vždy pro jeden právní úkon a je jeho součástí. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Do doby než právní úkon nabude účinnosti, lze
předchozí souhlas dodatečně odmítnout, jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly
známy v době rozhodování a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
5. Organizace nesmí:
a) zajišťovat závazky,
b) nakupovat akcie, či jiné cenné papíry,
c) vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby,
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e) mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
6. Organizace je oprávněna přijímat účelově neurčené peněžité dary.
7. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou postupu
podle článku VII odst. 14 této zřizovací listiny.
8. Pokud zřizovatel nerozhodne jinak, výnosy z pronájmu svěřeného majetku jsou příjmem organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace
sídlo: Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
identifikační číslo: 71008144
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku V. Zřizovací listiny se ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znění:
1) Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská činnost,
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
c) obory činnosti náležících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“, a to:
• vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
• zprostředkování obchodu a služeb,
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
V příloze č. 1 Zřizovací listiny se ruší písm. c) a nahrazuje se novým písm. c) tohoto znění:
c) Stavby nezapsané v katastru nemovitostí
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
OBEC DYMOKURY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 4. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Dymokury
b) název příspěvkové organizace: Masarykova základní škola Dymokury, okres Dymokury,
				
příspěvková organizace
sídlo: Osvobození 212, 289 01 Dymokury
identifikační číslo: 61631981
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změna:
Bod V
Věta: Movitý majetek se svěřuje dle § 27 zákona 250/2000 Sb. odst. e) k hospodaření příspěvkové organizace dle
inventarizačního soupisu ke dni 31. 12. 2015 (svěřený majetek) se vypouští s okamžitou platností.
OBEC SOKOLEČ
oznamuje
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vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Sokoleč
b) název příspěvkové organizace: Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradská 41, Sokoleč, 290 01 Poděbrady
identifikační číslo: 05984459
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen školským zákonem a jeho prováděcími předpisy takto:
Příspěvková organizace sdružuje:
Základní škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 44 školského zákona a prováděcími předpisy.
Školní družina – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 118 školského zákona a prováděcími předpisy.
Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 školského zákona a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje závodní stravování pro
zaměstnance škol zřizovaných obcí Sokoleč.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný starostou obce Sokoleč na základě konkursního
řízení. Jeho základní pravomoci jsou vymezeny zejména § 164 a § 165 školského zákona.
2. Ředitel vystupuje navenek jménem organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu
připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková
organizace.
3. Ředitel je odpovědný zřizovateli za činnost a hospodaření příspěvkové organizace.
4. Ředitel je oprávněn stanovit písemně svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době jeho
nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn v době nepřítomnosti ředitele vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisovat tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení funkce
(příp. slova „v zastoupení ředitele“) a razítko Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace.
5. Při své činnosti se ředitel i jeho zástupce řídí obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi a pokyny zřizovatele.
6. Ředitel je oprávněn:
• uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi obce
Sokoleč,
• jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů,
• vydat organizační řád a další interní přepisy příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož
inventurní soupis je přílohou zřizovací listiny (dále jen „svěřený majetek“).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, držet
a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci a účetnictví majetku,
při nakládání s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem.
2. Organizace je povinna spravovaný majetek zabezpečit proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení.
3. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od
jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále
hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných zdrojů.
4. Hodnota a rozsah majetku svěřeného k hospodaření jsou každoročně aktualizovány na základě inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
5. Organizace je povinna před jakýmkoli nakládání s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento majetek zřizovateli k dalšímu využití.
6. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Nemovitý majetek
1. Organizace není oprávněna nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem
ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak pou-
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žívat k účasti na podnikání třetích osob.
2. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý
majetek jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Movitý majetek
1. Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
2. Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele.
Jiná majetková práva
1. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává přechozí souhlas organizaci k přijetí daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené.
2. Dary účelově určené:
K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39 předloží organizace vždy při posledním dni čtvrtletí na jednání
rady soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení
souhlasu zřizovatele se dar zařídí jako zdroj do rezervního fondu.
Finanční hospodaření organizace
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky získanými
vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb. a
směrnicemi a pokyny zřizovatele.
2. Organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok, kterou předloží
zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provádět tuto doplňkovou činnost:
2.1.Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
2.2.Mimoškolní výchova a vzdělávání.
2.3.Hostinská činnost.
3. Doplňková činnost, která je živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna organizace vykonávat dnem vzniku oprávnění provozovat
živnost podle tohoto zákona.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Sokoleč
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Sokoleč, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradská 41, Sokoleč, 290 01 Poděbrady
identifikační číslo: 05984220
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen § 33 školského zákona a prováděcími předpisy.
Činnost školní jídelny – výdejny právnické osoby je vymezena ustanovením § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, školského zákona a provádějícími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný starostou obce Sokoleč na základě konkursního
řízení. Jeho základní pravomoci jsou vymezeny zejména § 164 a § 165 školského zákona.
2. Ředitel vystupuje navenek jménem organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu
připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko Mateřská škola Sokoleč, příspěvková organizace.
3. Ředitel je odpovědný zřizovateli za činnost a hospodaření příspěvkové organizace.
4. Ředitel je oprávněn stanovit písemně svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době jeho
nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn v době nepřítomnosti ředitele vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisovat tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení funkce
(příp. slova „v zastoupení ředitele“) a razítko Mateřská škola Sokoleč, příspěvková organizace.
5. Při své činnosti se ředitel i jeho zástupce řídí obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi a pokyny zřizovatele.
6. Ředitel je oprávněn:
• uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi obce
Sokoleč,
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• jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů,
• vydat organizační řád a další interní přepisy příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož
inventurní soupis je přílohou zřizovací listiny (dále jen „svěřený majetek“).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
2. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, držet
a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci a účetnictví majetku,
při nakládání s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem.
3. Organizace je povinna spravovaný majetek zabezpečit proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení.
4. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od
jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále
hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných zdrojů.
5. Hodnota a rozsah majetku svěřeného k hospodaření jsou každoročně aktualizovány na základě inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
6. Organizace je povinna před jakýmkoli nakládání s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento majetek zřizovateli k dalšímu využití.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Nemovitý majetek
1. Organizace není oprávněna nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem
ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.
2. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý
majetek jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Movitý majetek
1. Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
2. Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele.
Jiná majetková práva
1. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává přechozí souhlas organizaci k přijetí daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené.
2. Dary účelově určené:
K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39 předloží organizace vždy při posledním dni čtvrtletí na jednání
rady soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení
souhlasu zřizovatele se dar zařídí jako zdroj do rezervního fondu.
Finanční hospodaření organizace
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky získanými
vlastní činností, s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb. a
směrnicemi a pokyny zřizovatele.
2. Organizace je povinna vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok, kterou předloží
zřizovateli v rozsahu a termínu určeném zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provádět tuto doplňkovou činnost:
2.1.Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
2.2.Mimoškolní výchova a vzdělávání.
3. Doplňková činnost, která je živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna organizace vykonávat dnem vzniku oprávnění provozovat
živnost podle tohoto zákona.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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OBEC VRDY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Vrdy
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná 120
sídlo: Větrná 120, 285 71 Vrdy
identifikační číslo: 75032813
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zrušení ustanovení Čl. c) odst. 4 a přijetí nového znění ustanovení Čl. c) odst. 4, který zní:
Součástí Mateřské školy I. Vrdy, Větrná 120 je školní jídelna, která funguje jako výdejna stravy – hlavní účel a
předmět činnosti je vymezen ustanovením § 119 zák. č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
V ostatním zůstává zřizovací listiny příspěvkové organizace nezměněna.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Vrdy
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola II. Vrdy, Školská 332
sídlo: Školská 332, 285 71 Vrdy
identifikační číslo: 75032821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zrušení ustanovení Čl. c) odst. 4 a přijetí nového znění ustanovení Čl. c) odst. 4, který zní:
Součástí Mateřské školy II. Vrdy, Školská 332 je školní jídelna, která funguje jako výdejna stravy – hlavní účel a
předmět činnosti je vymezen ustanovením § 119 zák. č. 561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
V ostatním zůstává zřizovací listiny příspěvkové organizace nezměněna.
OBEC VŠESTUDY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Všestudy
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizace
sídlo: Všestudy č. p. 7, 277 46 Veltrusy
identifikační číslo: 5975999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je výkon činnosti dále uvedené školy a školského zařízení:
a) mateřská škola, která je předškolním zařízením, které formou celodenní péče zabezpečuje předškolní výchovu dětí
a s tím spojené a navazující činnosti, zabezpečující uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, rozumových schopností a dovedností
b) školní jídelna – výdejna, která je zařízením školního stravování, které zabezpečuje stravování dětí mateřské školy
a zaměstnanců organizace (vydává jídla, která připravuje jiný subjekt, a připravuje a vydává doplňková jídla).
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel (v případě, funkci statutárního orgánu vykonává žena, je označení funkce „ředitelka“). Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat za organizaci a zastupovat organizaci
navenek, přitom je povinen řídit se zřizovací listinou organizace a platnými právními předpisy. Ředitel se při jednání za organizaci a provádění písemných úkonů podepisuje tak, že k názvu organizace „Mateřská škola Všestudy,
příspěvková organizace“, připojí ke svému jménu a označení funkce svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. K zajištění předmětu činnosti užívá organizace nemovitý majetek a nebytové prostory ve vlastnictví zřizovatele na
základě smlouvy o výpůjčce. Dispoziční práva k nakládání s tímto majetkem stanoví smlouva o výpůjčce.
2. K zajištění předmětu činnosti organizace předá zřizovatel organizaci k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví
zřizovatele (svěřený majetek). Zřizovatel je oprávněn rozhodnout o odnětí svěřeného majetku z hospodaření orga-

stránka 84

Ústřední věstník

Částka 3/2017

nizace nebo o svěření dalšího majetku do hospodaření organizace. Rozhodnutí o svěření majetku do hospodaření
organizace či o odnětí svěřeného majetku z hospodaření organizace činí zřizovatel v písemné podobě.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. K nabytí movitého majetku v hodnotě vyšší než 40.000,- Kč (v jednotlivém případě) a k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace je oprávněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedle hlavního předmětu činnosti vykonávat následující doplňkovou činnost, která slouží
k lepšímu využívání všech možností a majetku organizace:
• pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka cizích jazyků
• výchova a mimoškolní vzdělávání – mimo oblast hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Žďár nad Metují
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Žďár nad Metují (zanikající)
sídlo: Žďár nad Metují čp. 146, Žďár nad Metují 549 55
identifikační číslo: 75015714
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Žďár nad Metují, okres Náchod (přejímající)
nový název: Základní škola a Mateřská škola Žďár nad Metují
sídlo: Žďár nad Metují čp. 73, Žďár nad Metují 549 55
identifikační číslo: 75015633
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
základní škola - poskytuje základní vzdělávání žákům, její činnost je vymezena § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost je vymezena § 111 zákona č. 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
mateřská škola – poskytuje předškolní vzdělávání dětem, její činnost se řídí zákonem č. 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
školní jídelna – v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje a může připravovat jídla, která vydává výdejna, její činnost se řídí zákonem č. 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvkové organizaci se předává do správy k vlastnímu hospodářskému využití majetek z vlastnictví zřizovatele,
na základě přesného seznamu, jež je určen inventárním soupisem.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Hospodárně a účelně majetek využívat, řádně o něj pečovat, udržovat, provádět zákonné revize, vést o něm evidenci, odepisovat majetek, vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek (nad 40 tis. se souhlasem zřizovatele).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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