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MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy
b) název příspěvkové organizace: Centrum služeb pro silniční dopravu
sídlo: nábř. 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:
– odrážka první:
–– na základě žádostí subjektu oprávněného k provádění silničních kontrol a k výkonu státního odborného dozoru
v silniční dopravě se v souladu s příslušnými právními předpisy může podílet na expertní činnosti při provádění
silničních kontrol a při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě v součinnosti s Ministerstvem
dopravy, Policií České republiky, celními úřady a krajskými úřady, kdy se zejména podílí na expertní činnosti
při provádění:
• kontrolního vážení silničních vozidel na základě smlouvy uzavřené se správcem komunikace;
• kontrol přepravy nebezpečných věcí;
• kontrol hromadné přepravy osob;
• silničních kontrol technického stavu vozidel;
• silničních kontrol zajištění nákladu;
• kontrol v oblasti dodržování sociální předpisů v silniční dopravě;
• kontrol v dodržování podmínek přepravy zkazitelného zboží;
• kontrol dodržování přímo použitelných předpisů a mezinárodních smluv v oblasti silniční dopravy.
se vymazuje a nahrazuje se
–– na základě žádosti subjektu oprávněného k provádění silničních kontrol a k výkonu státního odborného dozoru
v silniční dopravě se v souladu s příslušnými právními předpisy podílí na provádění silničních kontrol a při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě v součinnosti s Ministerstvem dopravy, Policií České republiky, celními úřady, krajskými úřady a obecními úřady, kdy se zejména podílí na expertní činnosti při provádění:
• nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel,
• kontrol přepravy nebezpečných věcí,
• kontrol hromadné přepravy osob,
• silničních kontrol technického stavu vozidel,
• silničních kontrol zajištění nákladu,
• kontrol v oblasti dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě,
• kontrol dodržování podmínek přepravy zkazitelného zboží,
• kontrol dodržování přímo použitelných předpisů a mezinárodních smluv v oblasti silniční dopravy.
– odrážka pátá:
–– zabezpečuje nástupní a další vzdělávání pracovníků státní správy všech stupňů, učitelů autoškol, zkušebních
komisařů pro zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění, kontrolních techniků stanic technické kontroly, mechaniků stanic měření emisí, kontrolních techniků typu K zkušebních stanic v oblasti působnosti zákonů č. 247/2000
Sb., č. 361/2000 Sb., a č. 56/2001 Sb. v platném znění;
se vymazuje a nahrazuje se
–– zabezpečuje nástupní a další vzdělávání včetně organizace příslušných závěrečných zkoušek pracovníků státní
správy všech stupňů, dopravních policistů, učitelů autoškol, zkušebních komisařů pro zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, kontrolních techniků stanic technické kontroly, mechaniků stanic měření emisí, kontrolních
techniků typu K zkušebních stanic v oblasti působnosti zákonů č. 247/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., a č. 56/2001
Sb. v platném znění;
– doplňují se odrážky č. 15 a 16:
–– zabezpečuje nákup propagačních a motivačních předmětů a jejich distribuci na různých výstavách či jiných
veřejnosti přístupných akcích propagujících a podporujících bezpečnost silničního provozu v rámci prováděné
prevence v jednotlivých regionech České republiky,
–– zajišťuje svolávací akce výrobců motorových vozidel nebo jejich akreditovaných zástupců, při kterých jsou
majitelé nebo provozovatelé vozidel informováni o výzvách k opravě hromadně se vyskytujících závad a nedostatků určitých sérií vozidel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Článek III. „Provozování jiné činnosti mimo hlavní činnost“ se mění takto:
– odrážka šestá:
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–– Kontrola technického stavu vozidel, měření emisí, na základě Rozhodnutí o osvědčení k provozování stanice
technické kontroly a stanice měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb.,
se vymazuje a nahrazuje se
–– Provozování stanic technické kontroly, zkušebních stanic a stanic měření emisí za účelem provádění technických prohlídek vozidel, technických kontrol vozidel a výměnných nástaveb a měření emisí motorových vozidel
dle příslušných právních předpisů.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změn.
MINISTERSTVO OBRANY
oznamuje
že si jako zřizovatel státních příspěvkových organizací podle ustanovení § 36 vyhrazuje schvalování u právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1, pokud jmenovitá hodnota jednotlivé pohledávky (dluhu) včetně příslušenství
přesáhne 500 000 Kč.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní
jídelna, Chrastava, Školní 438
nový název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Chrastava, Školní 438
sídlo: Školní 438, 463 31 Chrastava
identifikační číslo: 70866937
MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Institut pro veřejnou správu, Praha
sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha
identifikační číslo: 70890293
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem Institutu pro veřejnou správu Praha je ředitel. Není-li funkce ředitele obsazena, plní úkoly
statutárního orgánu první náměstek ředitele.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změn.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
oznamuje
Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje schvalování právních jednání podle ustanovení § 12 odst. 6, ustanovení § 22
odst. 7, ustanovení § 27 odst. 5, ustanovení § 27a odst. 2, ustanovení § 36 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen ZMS):
Ministerstvo zdravotnictví jako zřizovatel a jako věcně příslušný ústřední správní úřad si vyhrazuje právo schvalování
u dále uvedených právních jednání organizačních složek státu a státních organizací v jeho působnosti:
a) schvalování smluv při úplatném převodu hmotné nemovité věci nebko práva stavby do vlastnictví České republiky, jestliže kupní cena přesáhne 300.000,– Kč – podle § odst. 6 ZMS,
b) schvalování smluv při převodu hmotné movité věci, u které převod nepodléhá schválení podle ustanovení § 22
odst. 5 ZMS, a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 ZMS, jestliže pořizovací cena přesáhne
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300.000,– Kč a zároveň doba používání (stáří) věci, jejíž převod podléhá schválení, nepřevyšuje minimální dobu
odepisování pro danou odpisovou skupinu, viz tabulka § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů – podle § 22 odst. 7 ZMS,
c) při přenechání věci nájemcem do podnájmu na dobu delší než 7 kalendářních dnů vyžaduje souhlas pronajímající
organizační složky státu, a státní organizace schválení Ministerstvem zdravotnictví, to platí obdobně v případě,
sjednává-li organizační složka státu a státní organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání
jinému a také v případě pachtu – podle § 27 odst. 5 a § 27a odst. 2 ZMS,
d) schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 ZMS (prominutí dluhu a upuštění od vymáhání
pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivé pohledávky (dluhu) včetně příslušenství přesahuje 500 000,–
Kč; schválením není dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 ZMS – podle § 36 ZMS.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
OPATŘENÍ
ke schvalování právních jednání
vydané v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění, pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
Toto Opatření je určeno organizačním složkám státu a státním organizacím spadajícím do působnosti zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo zemědělství nebo za jejichž zřizovatele či zakladatele je Ministerstvo zemědělství považováno.
Tímto Opatřením se ruší veškerá předchozí opatření a pokyny Ministerstva zemědělství k nakládání s majetkem státu
organizacím spadajícím do působnosti zákona č. 219/2000 Sb.
Ministerstvo zemědělství si v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) vyhrazuje schvalování právních jednání podle ustanovení § 12 odst. 6, odst., § 22 odst. 7, § 27 odst. 5 a § 36 Zákona. Součástí tohoto opatření
jsou i pokyny k provádění vybraných ustanovení Zákona, jakož i vyhlášky 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a v případných
dalších vyhrazených kompetencích Ministerstva zemědělství.
I.
Schvalování právních jednání
podle ustanovení § 12 odst. 6, § 22 odst. 7, § 27 odst. 5 a zákona § 36 Zákona
1. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 Zákona si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje schvalování úplatného nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby, přesáhne-li kupní cena jednotlivě 500 000 Kč. Nabývaný majetek
musí být potřebný k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů nabyvatele v rámci jeho působnosti nebo stanoveného
předmětu činnosti (§ 9 odst. 1 Zákona), pokud nejde o nabytí majetku ve veřejném zájmu nebo majetku, který je
nabýván k zajištění jeho využívání pro potřeby ostatních organizačních složek a státních organizací, anebo nabytí
majetku směnou (§ 12 odst. 3 Zákona).
1. 1. Kupní cenu lze sjednat pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,
a to na základě znaleckého posudku nikoliv staršího jednoho roku ke dni podpisu smlouvy. Ve veřejném zájmu
může Ministerstvo financí dát předchozí souhlas ke sjednání ceny vyšší. To platí obdobně, je-li majetek nabýván
v dražbě (§ 12 odst. 4 Zákona).
1. 2. K žádosti o schválení kupní smlouvy o úplatném nabytí nemovité věci nebo práva stavby musí být přiloženy
následující dokumenty:
a) doklady o vlastnictví, resp. majetkoprávních vztazích převodce, opravňující jej ke zcizení majetku ve prospěch
státu,
b) aktuální výpis z katastru nemovitostí, podle okolností další doklady, ze kterých bude jednoznačné vyplývat identifikace majetku,
c) v případě převodce – právnické osoby úplný aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiného registru právních
osob,
d) znalecký posudek o ceně nabývaného majetku zjištěné podle platného cenového předpisu, ne starší jednoho roku
ke dni podpisu smlouvy žadatelem,
e) v případě nezastavěných pozemků a staveb s pozemky stanovisko příslušného orgánu územního plánování ke
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stávajícímu, resp. budoucímu využití dané lokality,
f) dokumenty o vypořádání případného předkupního práva,
g) všechna podepsaná vyhotovení smlouvy s úředně ověřenými podpisy na prvopisu (jedno vyhotovení smlouvy si
ponechává schvalovatel).
2. Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 7 Zákona si Ministerstvo Zemědělství vyhrazuje schvalování smluv o převodu
hmotných věcí, nepodléhající schválení Ministerstva financí podle § 22 odst. 4 (s výjimkou písmen c), e), h), i),
které schvalování nepodléhají), nepodléhajících schválení Ministerstva kultury podle § 22 odst. 5 a nepodléhajících schválení Ministerstvem životního prostředí podle § 22 odst. 6, a nejedná-li s přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 Zákona, které uzavírají jím zřízené:
a) organizační složky státu v případech, kdy pořizovací hodnota je vyšší než 500 000 Kč za jednotlivost a přitom doba
jejich používání (stáří) nepřevýšila minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu (viz tabulka § 30
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění),
b) státní organizace v případech, kdy doba jejich odepisování nepřevýšila minimální dobu odepisování pro danou
odpisovou skupinu (viz tabulka § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění),
2. 1. K žádosti o schválení žadatel předloží:
a) odůvodnění,
b) prohlášení o nepotřebnosti majetku (§ odst. 7 Zákona),
c) doklad o účetní hodnotě majetku,
d) doklad o způsobu zjišťování zájmu o využití předmětného majetku státu u ostatních organizačních složek státu
a státních organizací, popřípadě konkrétní okolnosti a důvody, pro které bylo upuštěno od nabídky jiným organizačním složkám a státním organizacím,
e) znalecký posudek oceňující předmětný majetek, vypracovaný podle oceňovacího předpisu platného ke dni podpisu kupní smlouvy a jehož stáří k témuž dni nedosahuje jednoho roku, obsahující i údaj o ceně v místě a čase
obvyklé,
f) doklad o způsobu provedení nabídky nestátním subjektům a vyhodnocení nabídkového řízení,
g) minimálně 3 vyhotovení kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy na prvopisu (jedno vyhotovení smlouvy si
ponechá schvalovatel).
3. V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 Zákona si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje vydávání souhlasu pronajímající organizační složce nebo státní organizaci s přenecháním věci nájemcem do podnájmu; to platí obdobně
v případě, sjednává-li organizační složka nebo státní organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu
k užívání jinému.
3. 1. K žádosti o chválení žadatel předloží:
a) odůvodnění,
b) platnou smlouvu o nájmu nebo o výpůjčce,
c) doklad o tom, že nájemce nebo vypůjčitel plní své závazky řádně a včas,
d) údaj o výši nájemného v místě a čase obvyklého, účtovaného za srovnatelný majetek jinými pronajímateli,
e) návrh smlouvy, na základě níž má dojít k přenechání věci nájemcem do podnájmu nebo přenechání věci vypůjčitelem za úplatu k užívání jinému. Pronajímateli se ukládá povinnost zakotvit do uzavíraných nájemních smluv
ustanovení o tom, že přenechávání věcí nájemcem do podnájmu nebo přenechání věci vypůjčitelem za úplatu
k užívání jinému je možné pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
4. Ve smyslu ustanovení § 36 Zákona si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje schvalování právních jednání podle
ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 Zákona, kdy se jedná o pohledávky, jejichž jmenovitá hodnota včetně příslušenství
jednotlivě přesahuje 500 00 Kč.
4. 1. K žádosti o schválení prominutí části nebo celého dluhu (§ 34 Zákona) žadatel přiloží:
a) odůvodnění,
b) žádost dlužníka,
c) identifikaci dlužníka,
d) výpisy z příslušných registrů, ze kterých je zřejmá finanční situace dlužníka,
e) doklady ozřejmující tíživé sociální poměry (fyzická osoba),
f) čestné prohlášení o tom, že dluh nevznikl v souvislosti s trestnou činností,
g) čestné prohlášení o tom, že dlužník nemá pohledávku vůči státu,
h) dokumenty dokladující vztah, na základě něhož dluh včetně příslušenství vznikly,
i) dokumenty osvědčující včasné a řádné vymáhání dluhu,
j) alespoň 3 vyhotovení dohody o prominutí dluhu dle ustanovení § 34 Zákona (jedno vyhotovení si ponechává
schvalovatel).
4. 2. K žádosti o schválení rozhodnutí o jednostranné, upuštění od vymáhání pohledávky (§ 35 odst. 1 Zákona)
žadatel předloží:
a) dokumenty o tom, že dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích nebo
b) dokumenty o tom, že dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela nebo nelze proká-
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zat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši
podle úvahy, nebo
c) dokumenty o tom, že je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné,
d) alespoň 2 vyhotovení rozhodnutí o jednostranném upuštění od vymáhání pohledávky dle ustanovení § 35 odst. 1
Zákona (jedno vyhotovení si ponechává schvalovatel).
II.
Schvalování postoupení pohledávky
podle ustanovení § 32 Zákona.
Podle ustanovení § 32 Zákona se předkládají Ministerstvu zemědělství žádosti o schválení postoupení pohledávky
právnické nebo fyzické osobě tehdy, kdy sjednaná cena nedosahuje alespoň 60 procent jmenovité hodnoty postupované pohledávky včetně příslušenství, popřípadě postupuje-li se pohledávka bezúplatně, a dokládají se:
a) odůvodněním,
b) oceněním pohledávky na základě znaleckého či experimentálního posouzení,
c) průkaznými doklady o zajišťování zájemců o koupi za cenu minimálně, ve výši nominální hodnoty pohledávky,
popřípadě konkrétní okolnosti a důvody, pro které bylo upuštěno od nabídky jiným subjektům,
d) alespoň 3 vyhotoveními dohody o postoupení pohledávky dle ustanovení § 32 Zákona (jedno vyhotovení si ponechává schvalovatel).

1.

2.

3.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

III.
Schvalování právních jednání podle ustanovení § 17 a § 17a Vyhlášky
(nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi různých zřizovatelů)
Je-li nabývajícím organizační složka nebo státní organizace, jejímž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo zemědělství nebo za jejichž zřizovatele nebo zakladatele je Ministerstvo zemědělství považováno, musí být
zápis nebo smlouva již schválena zřizovatelem nebo zakladatelem pozbývající organizační složky státu či státní
organizace (je-li takový). Příslušná ustanovení zápisu či smlouvy musí obsahovat řádnou identifikaci majetku
a informace alespoň dle písmen c) až h) odstavce 3.
Má-li dojít k převzetí majetku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě dohody podle
ustanovení § 19a zákona, podléhá zápis nebo smlouva na straně předávající organizační složky nebo státní organizace písemnému schválení Ministerstvem zemědělství, na straně Úřadu písemnému schválení Ministerstvem
financí (§ 17a odst. 1 Vyhlášky).
Organizační složka státu a státní organizace přikládají k žádosti o schválení zápisu nebo smlouvy, na základě nichž
nabývají nebo pozbývají příslušnost hospodařit s nemovitou věcí následující doklady:
odůvodnění,
doklad o způsobu zjišťování zájmu o využití předmětného majetku státu u ostatních organizačních složek státu
a státních organizací, popřípadě konkrétní okolnosti a důvody, pro které bylo upuštěno od nabídky jiným organizačním složkám a státním organizacím,
prohlášení pozbývajícího o nepotřebnosti majetku (§ 14 odst. 7 Zákona),
prohlášení nabývajícího, že majetek je potřebný k plnění funkce státu nebo jiných úkolů v rámci jeho působnosti
nebo stanoveného předmětu činnosti, a že bude
• využíván k plnění funkcí nabývajícího anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí,
• nebo k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání,
doklady o účetní hodnotě majetku,
doklady o tom, že převáděný majetek je majetkem státu a že pozbývající je oprávněn s majetkem nakládat (doklady o nabytí majetku Českou republikou, doklady zakládající příslušnost hospodařit nebo právo hospodařit s majetkem státu – tyto informace je nutno uvádět i v příslušném ustanovení smlouvy nebo zápisu),
doklady o tom, že se k majetku nevztahují práva třetích osob (doklady o tom, že majetek není „restitučně“ ohrožen),
doklady o věcných právech třetích osob, byť jen uplatněných (věcná práva, věcná břemena, určovací žaloby atd.),
úplný výpis z příslušné vložky pozemkové knihy společně se srovnáním majetkové evidence na současný stav
katastru nemovitostí,
aktuální výpis z listu vlastnictví pozbývajícího vztahující se ke konkrétnímu majetku,
v případě úplatného převodu příslušnosti hospodařit s majetkem doklad, na základě něhož byla cena stanovena,
doklad o podpisovém právu osob jednajících za zúčastněné organizační složky státu či státní organizace,
veškerá vyhotovení zápisu nebo smlouvy s úředně ověřenými podpisy na prvopisu (jedno vyhotovení si nechává
schvalovatel).
IV.
Další prováděcí pokyny k Zákonu a Vyhlášce
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1. Žádosti o schválení smluv o převodu majetku předkládané prostřednictvím Ministerstva zemědělství Ministerstvu
financí podle § 12 odst. 2 a § 22 odst. 4 Zákona, Ministerstvu kultury podle § 22 odst. 5 Zákona nebo Ministerstvu
životního prostředí podle § 22 odst. 6 Zákona musí být doloženy dokumenty předepsanými metodickými materiálem Ministerstva financí č.j. 22/42480/2006 ze dne 29. 3. 2006 ve znění jeho změn, nebo jiným obdobným či
navazujícím materiálem.
2. Žádosti o schválení smluv podle ustanovení odst. 1 předkládající organizační složky státu a státní organizace prostřednictvím Odboru resortních organizací Ministerstva zemědělství, který žádost posoudí a s doporučením zašle
ke schválení. Nutno počítat s tím, že jedno vyhotovení schválené smlouvy si ponechá ve spisu schvalovatel a jedno
vyhotovení Ministerstvo zemědělství.
3. Ustanovení čl. III odstavce 4., o náležitostech žádosti o schválení zápisů nebo smluv, na základě nichž organizační
složky státu nebo státní organizace nabývají nebo pozbývají příslušnost hospodařit s nemovitou věci, se rovněž
přiměřeně použijí i při přípravě a uzavírání smluv nebo zápisů mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo zemědělství nebo za jejichž zřizovatele nebo
zakladatele je Ministerstvo zemědělství považováno. Tyto smlouvy nebo zápisy nepodléhají schválení Ministerstvem zemědělství (§ 17 Vyhlášky).
3. 1. Stejné pravidlo se vztahuje i na převody majetku na organizační složky státu nebo státní organizace, jejichž
zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo zemědělství nebo za jejichž zřizovatele nebo zakladatele je Ministerstvo zemědělství považováno, s nímž hospodaří Státní pozemkový úřad. Metodickými pokyny Státního pozemkového úřadu vyžadovaná předchozí stanoviska Ministerstva zemědělství, jakožto zřizovatele nebo zakladatele
organizačních složek státu a státních organizací, v případech převodu majetku, s nímž hospodaří Státní pozemkový
úřad na tyto účetní jednotky, je nutno považovat bez dalšího za souhlasná, a to při splnění podmínky vydání prohlášení nabývajícího o tom, že majetek potřebný k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci jeho působnosti
nebo stanoveného předmětu činnosti, a že bude
• využíván k plnění funkcí nabývajícího anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí,
• nebo k zajišťování veřejně prospěšných činností pro účely podnikání.
4. U právních jednání ve smyslu § 15 odst. 4 Vyhlášky v případě více zájemců přejímající organizační složku nebo
státní organizaci určí Ministerstvo zemědělství.
5. Jednostranné upuštění od vymáhání ve smyslu § 16 odst. 5 Vyhlášky podléhá písemnému schválení Ministerstva
zemědělství.
6. Případné spory mezi organizačními složkami nebo státními organizacemi při úpravě vzájemných vztahů týkajících
s majetku, které však nemají povahu pochybností o příslušnosti hospodařit s příslušným majetkem, řeší jejich zřizovatele (§ 19 odst. 2 Vyhlášky).
V.
Zmocňovací ustanovení
1. Schvalováním právních jednání ve smyslu příslušných ustanovení tohoto Opatření pověřuji náměstka ministra pro
řízení Sekce ekonomiky a informačních technologií Ministerstva zemědělství. Schvalování je realizováno formou
schvalovací doložky, která se připojí ke každému výtisku příslušného smluvního dokumentu.
2. Zmocňuji ředitele Odboru resortních organizací Ministerstva zemědělství ke zveřejnění tohoto Opatření předepsaným způsobem (§ 45 odst. 2 Zákona).

Toto opatření nabývá účinnosti dne 20. června 2016.

VI.
Účinnost

změnu u organizační složky státu ke dni 7. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název organizační složky státu: Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
identifikační číslo: 01312774
Ministerstvo zemědělství ruší stávající znění článku VIII „Závěrečná ustanovení“ a nahrazuje jej novým ve znění:
MZe si vyhrazuje právo schvalovat právní jednání podle ustanovení § 12 odst. 6, § 22 odst. 7 a § 36 zákona č.
219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů,
neřídí-li se jejich provádění zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů nebo jiným právním předpisem.
Pravidla pro schvalování předmětných právních jednání vydává MZe Opatřením.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
1. že si jako zřizovatel příspěvkové organizace „Správa Krkonošského národního parku“, příspěvkové organizace
„Správa Národního parku Šumava“, příspěvkové organizace „Správa Národního parku Podyjí“, příspěvkové organizace „Správa jeskyní České republiky“, příspěvkové organizace „CENIA, česká informační agentura životního
prostředí“, příspěvková organizace „Česká geologická služba“ si dle ustanovení § 12 odst. 7, § 27 odst. 5 a § 36
zákona č. 219/2000 Sb., vyhrazuje právo schvalování u níže uvedených právních jednání:
a) Schvalování smluv při úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby ve prospěch státu.
b) Schvalování smluv při převodu hmotných movitých věcí, u kterých jejich převod nepodléhá schválení podle § 22
odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., a to
v případě, že cena hmotných movitých věcí (příp. jedné hmotné movité věci), které jsou předmětem smlouvy, je
ve výši 100.000,– Kč a výše.
c) V případě přenechání věci nájemcem do podnájmu vyžaduje souhlas pronajímající státní organizace schválení zřizovatele. To platí obdobně v případě, sjednává-li státní organizace s vypůjčitelem možnost ponechat věc za úplatu
k užívání jinému a také v případě, sjednává-li státní organizace s pachtýřem možnost přenechat věc za úplatu
jinému.
d) Schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. (prominutí dluhu
a upuštění od vymáhání pohledávky). Schválením není dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 zákona č.
219/2000 Sb.
2. že si jako věcně příslušný ústřední správní úřad k organizační složce státu „Agentura ochrany přírody a krajiny
v České republice“, příspěvkové organizaci „Český hydrometeorologický ústav“, organizační složce státu „Česká
inspekce životního prostředí“, organizační složce státu „Správa Národního parku České Švýcarsko“, státní organizaci „Státní fond životního prostředí České republiky“, si dle ustanovení § 12 odst. 7, § 27 odst. 5 a § 36 zákona
č. 219/2000 Sb., vyhrazuje právo schvalování u níže uvedených právních jednání:
a) Schvalování smluv při úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby ve prospěch státu.
b) Schvalování smluv při převodu hmotných movitých věcí, u kterých jejich převod nepodléhá schválení podle § 22
odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., a to
v případě, že cena hmotných movitých věcí (příp. jedné hmotné movité věci), které jsou předmětem smlouvy, je
ve výši 100.000,– Kč a výše.
c) V případě přenechání věci nájemcem do podnájmu vyžaduje souhlas pronajímající státní organizace schválení zřizovatele. To platí obdobně v případě, sjednává-li státní organizace s vypůjčitelem možnost ponechat věc za úplatu
k užívání jinému a také v případě, sjednává-li státní organizace s pachtýřem možnost přenechat věc za úplatu
jinému.
d) Schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. (prominutí dluhu
a upuštění od vymáhání pohledávky). Schválením není dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 zákona č.
219/2000 Sb.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Český hydrometeorologický ústav
sídlo: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
1. V bodě 3. podbodě 3. 6. se doplňuje písm. o) včetně poznámky pod čarou č. 1, které zní:
o) funkci národní referenční laboratoře pro kvalitu ovzduší
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
Rada Jihomoravského kraje si vyhradila udělování předchozího souhlasu k nabytí majetku podle § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k přijímání
darů příspěvkovými organizacemi zřizovanými Jihomoravským krajem ve vlastnictví zřizovatele v hodnotě převyšující 100.000,– Kč v každém jednotlivém případě. V této věci rozhodla Rada Jihomoravského kraje svým usnesením č.
7734/15R117 ze dne 1. 10. 2015.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70932581
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Došlo ke změně písmena b) odstavce 1 čl. III., které nově zní:
b) správa a údržba silnic, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Jihomoravského kraje; příspěvková organizace je správcem ve smyslu § 9 odst. 3 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zák. č.
268/2015 Sb.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Došlo k aktualizaci majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření, a to podle stavu inventury
k 31. 12. 2015.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V Čl. VI. části B. odst. 3. písmenu k) byla šestá odrážka nahrazena novým zněním:
–– v případech, kdy není sama odpovědná podle § 27 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění zák. č. 268/2015 Sb., zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se odpovědnosti vlastníka komunikací a jejich součástí a příslušenství za škodu, vyplývající se zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, příp. i z obecné úpravy odpovědnosti za újmu, zejména odmítat či uznávat nároky
z takové odpovědnosti, uzavírat dohody o náhradě újmy a o narovnání, jednat s pojišťovnami včetně hlášení
pojistných událostí a udělování souhlasu s vyplaceným pojistného plnění, činit procesní úkony v řízeních o náhradu újmy;
V Čl. VI. části B. odst. 3. se za písmeno k) vložilo nové písmeno l):
l) jednat jako správce ve smyslu § 9 odst. 3 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zák.
č. 268/2015 Sb., odpovědný podle § 27 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. 268/2015, Sb., v záležitostech týkajících se odpovědnosti vlastníka komunikací a jejich součástí a příslušenství
za škodu vyplývající ze zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příp. i z obecné úpravy odpovědnosti za
újmu, zejména odmítat či uznávat nároky z takové odpovědnosti, uzavírat dohody o náhradě újmy a o narovnání,
jednat s pojišťovnami včetně hlášení pojistných událostí a udělování souhlasu s vyplacením pojistného plnění;
a dosavadní písmena l) a m) se označila jako písmena m) a n).
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a střední škola Karlovy Vary
nový název: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary – Nová Role
identifikační číslo: 66362725
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart
nový název: Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart,
		
příspěvková organizace
sídlo: Lázeňská 153, 354 91 Lázně Kynžvart
identifikační číslo: 70846553
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
nový název: Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 70839000
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
nový název: Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace
sídlo: Školní 338, 364 64 Bečov nad Teplou
identifikační číslo: 63554453
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
nový název: Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Šmeralova 489/32, 360 05 Karlovy Vary
identifikační číslo: 63555573
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Nová Role
nový název: Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace
sídlo: Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role
identifikační číslo: 63555123
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
nový název: Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
identifikační číslo: 63553619
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zemědělská škola Dalovice
nový název: Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 1/27, 362 63 Dalovice
identifikační číslo: 00077291
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
nový název: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
identifikační číslo: 00574384
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště Horní Slavkov
nový název: Odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Kounice 613/8, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 49742086
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
nový název: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
sídlo: Hradební 62/2, 350 02 Cheb
identifikační číslo: 00669733
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Cheb
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nový název: Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
identifikační číslo: 47723386
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola Cheb
nový název: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
sídlo: Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
identifikační číslo: 00077461
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a střední odborná škola Chodov
nový název: Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 273, 357 35 Chodov
identifikační číslo: 49767208
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
nový název: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní
		
jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 63553597
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola
				
Karlovy Vary
nový název: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary,
		
příspěvková organizace
sídlo: Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 49753789
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: První české gymnázium v Karlových Varech
nový název: První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
sídlo: Národní 554/25, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 70845417
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Karlovy Vary
nový název: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00669709
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
nový název: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00669725
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Loket
nový název: Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 3/73, 357 33 Loket
identifikační číslo: 49767216
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Hotelová škola Mariánské Lázně
nový název: Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně
identifikační číslo: 00077119
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
nový název: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 355/7, 353 69 Mariánské Lázně
identifikační číslo: 47723394
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
nový název: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, příspěvková organizace
sídlo: Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek
identifikační číslo: 00077526
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Ostrov
nový název: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 70845425
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Ostrov
nový název: Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 1205, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753771
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
nový název: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
sídlo: Husitská 2053, 356 11 Sokolov
identifikační číslo: 49767194
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
nový název: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
identifikační číslo: 49766929
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště Toužim
nový název: Střední odborné učiliště Toužim, příspěvková organizace
sídlo: Plzeňská 330, 364 01 Toužim
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identifikační číslo: 00669831
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední lesnická škola Žlutice
nový název: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
sídlo: Žižkov 345, 364 52 Žlutice
identifikační číslo: 49754050
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
nový název: Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
sídlo: U Farmy 30/11, 350 02 Cheb – Dolní Dvory
identifikační číslo: 00076899
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
nový název: Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace
sídlo: Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně
identifikační číslo: 00377945
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
nový název: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice
identifikační číslo: 00076988
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Aš
nový název: Dětský domov Aš, příspěvková organizace
sídlo: Na Vrchu 1207/26, 352 01 Aš
identifikační číslo: 47723378
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
nový název: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Goethova 1660/16, 350 02 Cheb
identifikační číslo: 49767267
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Mariánské Lázně
nový název: Dětský domov Mariánské Lázně, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice
identifikační číslo: 47723424
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
nový název: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 63553660
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Plesná
nový název: Dětský domov Plesná, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 338, 351 35 Plesná
identifikační číslo: 47723441
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 590/38, 360 20 Karlovy Vary
identifikační číslo: 49753843
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
				
příspěvková organizace
sídlo: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00574660
Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 89/22, 362 25 Nová Role
nové sídlo: Chodovská 236, 362 25 Nová Role
identifikační číslo: 63555123
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 590/38, 360 20 Karlovy Vary
identifikační číslo: 49753843
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti o:
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• ubytovací služby, dlouhodobý pronájem bytových a nebytových prostor.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
sídlo: Žižkov 345, 364 52 Žlutice
identifikační číslo: 49754050
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti o:
• poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Žákovská 716, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 75059151
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zúžení doplňkové činnosti o:
• výroba hudebních nástrojů,
• opravy hudebních nástrojů.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary
nové sídlo: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00076988
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace
nový název: Střední odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Kounice 613/8, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 49742086
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary
identifikační číslo: 66362725
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
• poskytuje základní vzdělávání a její činnosti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský
zákon“), zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu,
• poskytuje základní vzdělávání žákům uvedeným v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona a její činnost se
řídí školským zákonem, zejména ustanoveními § 16 a Částí třetí školského zákona a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu.
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
sídlo: Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové
identifikační číslo: 62693514
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 Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 k 31. prosinci 2015 předán k hospodaření.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem
				
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
nové sídlo: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
identifikační číslo: 62690272
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice
sídlo: Havlíčkova 54, 508 01 Hořice
identifikační číslo: 00087998
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel:
Organizace vykonává činnost střední školy, základní školy, přípravného stupně základní školy speciální, školní
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družiny, internátu, školní jídelny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením
a zdravotním znevýhodněním.
Předmět činnosti:
1. Rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní
rozvoj jedince. Vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje žákům obsahově odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří
předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
2. Uskutečňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze
a svém profesním uplatnění.
3. Poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem.
4. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Poskytuje zájmové vzdělávání škol.
6. Uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu dle § 114 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
7. Zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování.
8. Uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení.
9. Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
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, Hořice, Husova 11 k 30. červnu
2016 předán k hospodaření.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola, Hostinné
sídlo: Mládežnická 329, 543 71 Hostinné
identifikační číslo: 60154021
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel:
Organizace vykonává činnost střední školy, základní školy, školní družiny, internátu a školní jídelny - výdejny.
Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků.
Předmět činnosti:
1. Rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní
rozvoj jedince. Vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje žákům obsahově odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří
předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
2. Uskutečňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze
a svém profesním uplatnění.
3. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Poskytuje zájmové vzdělávání škol.
5. Uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu dle § 114 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
6. Zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování.
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7. Uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení.
8. Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové
sídlo: 17. Listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové
identifikační číslo: 62690400
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel:
Organizace vykonává činnost střední školy. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků.
Předmět činnosti:
1. Rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní
rozvoj jedince. Vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje žákům obsahově odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří
předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
2. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu dle § 114 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
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: Štefánkova 549, 500 11 Hradec Králové
identifikační číslo: 60154021
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel:
Organizace vykonává činnost vyšší odborné školy, střední školy, základní školy, mateřské školy, školní družiny,
internátu, školní jídelny, školní jídelny – výdejny a speciálně pedagogického centra. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků.
Předmět činnosti:
1. Rozvíjí a prohlubuje dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností.
2. Rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní
rozvoj jedince. Vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje žákům obsahově odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří
předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
3. Uskutečňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze
a svém profesním uplatnění.
4. Uskutečňuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho
zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních
hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.
5. Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
6. Poskytuje zájmové vzdělávání škol.
7. Uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu dle § 114 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
8. Zajišťuje dětem a žákům celodenní výchovu, ubytování, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování.
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9. Uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení.
10. Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
11. Zajišťuje pro děti, žáky a studenty sluchově a zrakově postižené a s vadami řeči a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně
pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného
vzdělávání dětí, žáků a studentů na přípravě budoucího povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany
dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 29. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 61986038
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
sídlo: U dětského domova 269, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00849197
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 154
identifikační číslo: 00849081
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností:
–– Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
–– Velkoobchod a maloobchod
–– Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
–– Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
–– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
–– Pronájem a půjčování věcí movitých
–– Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
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–– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a akcí
–– Ubytovací služby
–– Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
–– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
2) Hostinská činnost
3) Masérské, rekondiční a regenerační služby
4) Čištění a praní textilu a oděvů
5) Výroba elektřiny
6) Služby v laboratoři klinické biochemie pro veterinární lékaře (laboratorní vyšetření zvířat)
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola designu a módy, Prostějov
sídlo: Vápenice 1, 796 62 Prostějov
identifikační číslo: 47922061
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 693
sídlo: Svatopluka Čecha 683, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 70259861
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4
sídlo: U Hradiska 4, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00602035
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola „Žerotín“, Olomouc, Kavaleristů 6
sídlo: Kavaleristů 6, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00096725
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
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Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
sídlo: Osmek 47, 751 52 Přerov
identifikační číslo: 63701171
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov
identifikační číslo: 61985759
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště, Křenovice 8
sídlo: Křenovice 8, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 00842800
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
sídlo: 1. Máje 2, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 00851205
Stávající příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření organizace:
A) Nemovitý majetek - stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
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A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při fakultní nemocnici Olomouc (zanikající)
sídlo: I. P. Pavlova 6/95, Nová ulice, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 70631174
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc (přejímající)
sídlo: třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601683
Stávající článek II. se ruší a nahrazuje se novým článkem II.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu.
Odloučené pracoviště organizace umístěné na adrese Gorazdovo nám. 64/1, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
je ve smyslu § 34 odst. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, určeno k poskytování výchovy
a vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – mateřská škola, základní škola, mateřská škola při zdravotnickém zařízení, základní škola při zdravotnickém zařízení, školní družina, internát, speciálně pedagogické centrum a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Libavá, okres Olomouc,
				
příspěvková organizace
sídlo: Náměstí 150, Libavá, Město Libavá, 785 00 Šternberk
identifikační číslo: 75007592
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 20. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 9/33, 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:
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
vyjímají následující položky:
• pozemek označený jako st. p. č. 8/1, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí
• pozemek označený jako st. p. č. 10, obec Svitavy, katastrální území Svitavy - předměstí
• pozemek označený jako st. p. č. 2/2, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí.
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
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• pozemek označený jako p. p. č. 3411, obec Svitavy, katastrální území Svitavy - předměstí
• pozemek označený jako p. p. č. 3412, 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 20. 6. 2016
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:
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
vyjímají následující položky:
• pozemek označený jako st. p. č. 325/2, 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 20. 6. 2016
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:
• budova s číslem popisným č.p. 795 je součástí pozemku st. p. č. 950, obec a katastrální území Slatiňany,
• u spoluvlastnictví nebytové jednotky č. 1085/1, v budově č.p. 1085, stojící na pozemku st. p. 7327, obec a katastrální území Chrudim, část obce Chrudim II, se mění výše spoluvlastnického podílu ke společným částem
domu na 2530/16730,
• u spoluvlastnictví nebytové jednotky č. 1087/1, v budově č.p. 1087, stojící na pozemku st. p. 7329, obec a katastrální území Chrudim, část obce Chrudim II, se mění výše spoluvlastnického podílu ke společným částem
domu na 2530/16730,
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření se vyjímají následující položky:
• pozemek označený jako p.p.č. 518/30, obec a katastrální území Staré Jenečany,
• pozemek označený jako p.p.č. 518/31, obec a katastrální území Staré Jenečany,
• pozemek označený jako p.p.č. 116/43, obec Slatiňany, katastrální území Škrovád,
• pozemek označený jako p.p.č. 3223/5, obec a katastrální území Chrudim.
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. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach
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identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se mění takto:
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 mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým a s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou.
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.
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 sociálně terapeutické dílny - služba je poskytována klientům od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým.
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,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Beze změny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 00854310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se mění takto:
Hlavní předmět činnosti
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je
poskytována klientům od 18 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována klientům od 18
let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslo-

stránka 24

d)
e)
f)
g)

h)

Ústřední věstník

Částka 5/2016

vým.
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služba je poskytována klientům
od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením, kterým poskytuje péči v domácím prostředí
rodina.
Domov u studánky poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny - služba je poskytována klientům od 18 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým.
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 u studánky dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám,
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov u studánky dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
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:
se mění takto:
Doplňková činnost
V souladu s ustanovením § odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších přepisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
• výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
–– Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
–– Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
–– Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
–– Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
–– Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
–– Zprostředkování obchodu a služeb,
–– Velkoobchod a maloobchod,
–– Ubytovací služby,
–– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akcí,
–– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Tyto činnosti provádí Domov u studánky na základě zvláštního oprávnění.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na hradě Rychmburk
sídlo: Předhradí 17, 539 74 Předhradí
identifikační číslo: 15053822
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se mění takto:
Hlavní předmět činnosti
Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem – služba je po-
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skytována osobám od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (zejména z okruhu schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost
a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit
prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.
Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována osobám od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (zejména z okruhu schizofrenních a afektivních poruch)
se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím
rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.
Sociální služby domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto
sociální služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na hradě Rychmburk zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na hradě Rychmburk 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,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním, případně 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:
se mění takto:
Doplňková činnost
V souladu s ustanovením § odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších přepisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
• hostinská činnost,
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
• výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
–– Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
–– Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
–– Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
–– Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
–– Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
–– Velkoobchod a maloobchod,
–– Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Tyto činnosti provádí Domov na hradě Rychmburk na základě zvláštního oprávnění.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Poradna pro rodinu Pardubického kraje
sídlo: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
identifikační číslo: 75064006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se mění takto:
Hlavní předmět činnosti
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje sociální službu odborné sociální poradenství, v souladu s rozhodnutím o registraci. Služba je poskytována klientům, kteří s díky osamělému životu, problémům v osobních,
partnerských, rodinných či mezilidských vztazích, dostali do nepříznivé sociální situace, a nemohou využít služby
komerčních psychologů. Těmto klientům je poskytována psychologická, psychoterapeutická a psychosociální po-
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moc.
Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách.
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.
Poradny pro rodinu Pardubického kraje v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany zajišťuje dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů:
• přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny dle § 48 odst. 2
písm. e), tj. výkon přenesené působnosti formou odborného posouzení, které zahrnuje psychologické posouzení žadatelů a dětí žadatelů (ústní a písemné), návštěvu psychologa a pracovníka KrÚ Pk v domácnosti žadatele,
odbornou přípravu žadatelů před přijetím dítěte do rodiny, účast na odborném panelu apod.
• poskytuje následné poradenství pro náhradní rodiny související s přijetím dítěte do rodiny (§ 11 odst. 1 písm.
a) tj. informovat náhradní rodiče o tom, že v případě vzniku problému, který souvisí s přijetím dítěte, či situacemi s náhradní rodinou péčí, mohou požádat o poskytnutí poradenství.
• uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47 b a zajišťuje činnosti vyplývající z těchto uzavřených dohod na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany podle § 48 odst. 2 písm. d).
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:
se mění takto:
Doplňková činnost
V souladu s ustanovením § odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších přepisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
• psychologické poradenství a diagnostika,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Doplňkovou činnost „psychologické poradenství“ poskytuje organizace osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci.
Doplňkovou činnost „psychologická diagnostika“ poskytuje organizace žadatelům o náhradní rodinnou péči, kde
již dříve příslušný OSPOD vyslovil souhlas s krátkodobým pobytem dítěte u jiné fyzické osoby, a nepožadoval
odborné posouzení daných osob podle § 30 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, a kdy má být
psychologické posouzení podkladem pro soudní řízení.
Doplňkovou činnost „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ realizuje organizace pro pěstouny, kteří mají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.
Tyto činnosti provádí Poradna pro rodinu Pardubického kraje na základě zvláštního oprávnění.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
PLZEŇSKÝ KRAJ
oznamuje

zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice Plzeňského kraje
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
identifikační číslo: 00574791
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna v Rokycanech, příspěvková organizace
nový název: Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni, příspěvková organizace
sídlo: Voldušská 721, 337 11 Rokycany
identifikační číslo: 00368601
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
c) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
d) název příspěvkové organizace: Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb (zanikající)
sídlo: Pirknerovo náměstí 206, 284 01 Kutná Hora
identifikační číslo: 48677698
b) název příspěvkové organizace: Domov Barbora Kutná hora, poskytovatel sociálních služeb (přejímající)
sídlo: Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora
identifikační číslo: 48677752
Na přejímající příspěvkovou organizaci Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem
Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora, IČ: 48677752 přecházejí k tomuto datu v plném rozsahu práva a závazky slučované příspěvkové organizace Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo náměstí 206, 284 01 Kutná Hora, IČ: 48677698, včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních
vztahů.
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o předání majetku Středočeského kraje, se kterým hospodaří zanikající příspěvková organizace Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo náměstí
206, 284 01 Kutná Hora, IČ: 48677698 ke dni 30. 6 2016, k hospodaření přejímající příspěvkové organizaci Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb se sídledm Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora,
IČ: 48677752.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: KROK, poskytovatel sociálních služeb (zanikající)
sídlo: Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýka nad Vltavou
identifikační číslo: 47067331
b) název příspěvkové organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb (přejímající)
sídlo: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
identifikační číslo: 42727243
Na přejímající příspěvkovou organizaci Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Nalžovice
14, 262 93, IČ: 42727243 přecházejí k tomuto datu v plném rozsahu práva a závazky slučované příspěvkové organizace KROK, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Kamýk nad Vltavou 140, 262 63, IČ: 47067331, včetně
práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o předání majetku Středočeského kraje, se kterým hospodaří zanikající příspěvková organizace KROK, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Kamýk nad Vltavou 140, 262 63,
IČ: 47067331ke dni 30. 6 2016, k hospodaření přejímající příspěvkové organizaci organizaci Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Nalžovice 14, 262 93, IČ: 42727243.
ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace
sídlo: Čsl. armády 1530, 434 46 Most
nové sídlo: Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most
identifikační číslo: 49872559
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace
nový název: Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín,
		
příspěvková organizace
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sídlo: Teplická 65, 405 05 Děčín IX – Bynov
identifikační číslo: 65082133
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se doplňuje:
Střední škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění.
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická
škola Žďár nad Sázavou
nový název: 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 Čl. 3 ruší a nahrazuje se novým Čl. 3, který zní:
1. Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
2. Předmět činnosti
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 péček, pomoc při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků
nebo studentů a při přípravě na budoucí povolání, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, s orgány péče
o mládež a rodinu, se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány a institucemi. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335
				
(zanikající)
sídlo: Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 70837139
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava (zanikající)
sídlo: Legionářů 6, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 70835381
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov (zanikající)
sídlo: Solní 1814, 393 11 Pelhřimov
identifikační číslo: 70844186
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč (zanikající)
sídlo: Vltavinská 1346, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 66597315
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
				
Vysočina (přejímající)
sídlo: Legionářů 6, 586 01 Jihlava
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identifikační číslo: 70832510
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
sídlo: U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 70838593
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ve zřizovací listině Čl. 3 ruší a nahrazuje se novým Čl. 3, který zní:
1. Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
2. Předmět činnosti
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 péček, pomoc při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků
nebo studentů a při přípravě na budoucí povolání, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, s orgány péče
o mládež a rodinu, se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány a institucemi. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 29. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Zlín
sídlo: tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín
nové sídlo: tř. Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 00559482
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
sídlo: Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
nové sídlo: Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 00845060
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín
nový název: Základní škola Zlín, Středová
sídlo: Středová 4694, 760 01 Zlín
nové sídlo: Středová 4694, 760 05 Zlín
identifikační číslo: 61716421
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Mostní
sídlo: Mostní 2397, 761 67 Zlín
nové sídlo: Středová 4694, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 61716391
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice
nový název: Základní škola Otrokovice, Komenského
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sídlo: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
identifikační číslo: 61716413
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž
nový název: Základní škola Kroměříž, 1. máje
sídlo: 1. máje 209, 767 01 Kroměříž
nové sídlo: 1. máje 209/14, 767 01 Kroměříž
identifikační číslo: 47934581
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín
nový název: Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze
sídlo: Družstevní 76, 763 21 Slavičín
identifikační číslo: 61716472
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
nový název: Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
sídlo: F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž
nové sídlo: Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž
identifikační číslo: 47935928
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž
sídlo: Havlíčkova 1265, 767 01 Kroměříž
nové sídlo: Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž
identifikační číslo: 70842884
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem
nový název: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem
sídlo: Pod Dubíčkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
identifikační číslo: 70859957
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště
nový název: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova
sídlo: Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště
identifikační číslo: 60370432
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod
nový název: Základní škola Čtverka, Uherský Brod
sídlo: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod
identifikační číslo: 60371714
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Bojkovice
nový název: Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957
sídlo: Štefánikova 957, 687 71 Bojkovice
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identifikační číslo: 60371676
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782
sídlo: Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí
nové sídlo: Křižná 782, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 70238928
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm
nový název: Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
sídlo: Tyršovo nábř. 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
identifikační číslo: 70238910
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Halenkov
nový název: Základní škola Halenkov 25
sídlo: Halenkov 25, 756 03 Halenkov
nové sídlo: Halenkov č. p. 25, 756 03 Halenkov
identifikační číslo: 70238944
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Horní Lideč
nový název: Základní škola Horní Lideč 130
sídlo: Horní Lideč 130, 756 12 Horní Lideč
nové sídlo: Horní Lideč č. p. 130, 756 12 Horní Lideč
identifikační číslo: 48739235
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
nový název: Odborné učiliště a Základní škola Holešov
sídlo: Nádražní 525, 769 01 Holešov
nové sídlo: Nádražní 525/1, 769 01 Holešov
identifikační číslo: 47935910
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
sídlo: Lazy 3695, 760 01 Zlín
nové sídlo: Lazy VI 3695, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 61716464
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Základní školy Vizovice
sídlo: Masarykovo náměstí 420, 763 12 Vizovice
nové sídlo: 3. května 528, 763 12 Vizovice
identifikační číslo: 61716405
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Základní škola Liptál
sídlo: Liptál 91, 756 31 Liptál
nové sídlo: Liptál č. p. 91, 756 31 Liptál
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identifikační číslo: 70238499
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
				
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
sídlo: Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště
nové sídlo: Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
identifikační číslo: 60371731
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475
sídlo: Mezi školami 2475, 155 00 Praha 5
identifikační číslo: 60446234
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor
2. pronájem služebního bytu v budově Mezi Školami 2475, Praha 5, na dobu určitou jednoho roku,
3. hostinská činnost,
4. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
5. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola automobilní a informatiky
sídlo: Weilova 1270/4, 102 00 Praha - Hostivař
identifikační číslo: 00497070
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
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1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. opravy silničních vozidel,
3. klempířství a oprava karoserií,
4. údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
5. silniční motorová doprava nákladní,
6. ubytovací služby,
7. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
8. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
9. velkoobchod a maloobchod,
10. zprostředkování obchodu a služeb,
11. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
12. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
13. provozování autoškoly.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
sídlo: Čelakovského 40/13, 407 46 Krásná Lípa
identifikační číslo: 70872741
Příloha č. 1 zřizovací listiny nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Ďáblice
sídlo: Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
identifikační číslo: 70875839
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek VI. nově zní takto:
1. Poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
přepisů, v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Domov pro seniory Ďáblice, pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Bohnice
nový název: Domov pro seniory Nová Slunečnice
sídlo: Na Hranicích 674, 18100 Praha 8
identifikační číslo: 71294287
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění článek VI. se ruší a nově zní takto:
1. Poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
přepisů, v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
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Velkoobchod a maloobchod (provozování kiosků).
Pronájem nebytových prostor.
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.
Hostinská činnost (prodej jídla z vlastního kuchyňského provozu cizím strávníkům).
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Příloha č. 3 zřizovací listiny nově zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Domov pro seniory Nová slunečnice, pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 10, Vachkova 941
nový název: Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941
sídlo: Vachkova 941/3, 104 00 Praha - Uhříněves
identifikační číslo: 61385450
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění článku VI se ruší a nově zní takto:
Organizace poskytuje základní a střední vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součásti školy
jsou přípravná třída základní školy a školní družina.
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. Pronájem svěřených nebytových prostor.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola umělecká a řemeslná
sídlo: Nový Zlíchov 1063/1, Hlubočepy, 150 00 Praha
identifikační číslo: 14891263
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
3. obráběčství,
4. povrchové úpravy a sváření kovů,
5. truhlářství,
6. zámečnictví,
7. výroba a opravy čalounických výrobků,
8. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
9. nákup zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej,
10. pronájem služebního bytu v budově Na Výsluní 150/6, Praha 10 – Strašnice, na dobu určitou jednoho roku,
11. pronájem služebního bytu Pod Táborem 55/3, Praha 9 – Hrdlořezy, na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
sídlo: U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7
identifikační číslo: 00064581
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 (zanikající)
sídlo: Novovysočanská 501/5, 190 00 Praha - Vysočany
identifikační číslo: 00639265
b) název příspěvkové organizace: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
				
Poděbradská 1/179 (přejímající)
sídlo: Poděbradská 1, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: 14891212
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Pod Balkánem, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
3. pronájem rekreačního objektu ve Strážném,
4. pronájem rekreačního objektu v Horním Ostrovci,
5. zámečnictví,
6. výroba, instalace a opravy elektrických zařízení,
7. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
8. hostinská činnost,
9. ubytovací služby,
10. poskytování technických služeb,
11. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
12. výroba, obchod a služby jinde nezařazené,
13. výroba elektřiny,
14. pronájem části obvodového pláště budov a opěrných zdí k reklamním účelům,
15. pronájem části pozemku parc. č. 617 v k.ú. Vysočany.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
sídlo: Kollárova 5, 186 00 Praha 8
identifikační číslo: 61388548
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Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, se sídlem Praha 8, Kollárova 5.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691
sídlo: Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha
identifikační číslo: 70102520
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Štíbrova 1691, 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 se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Vokovice
sídlo: Vokovická 3, 160 00 Praha 6
nové sídlo: Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
identifikační číslo: 60461969
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI se ruší a nově zní takto:
Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Další součástí školy jsou
školní družina a školní jídelna – výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Vokovická 32/3, Praha 6, na dobu určitou jednoho roku,
3. hostinská činnost,
4. pronájem svislých ploch pro účely propagace.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
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Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Vokovice.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Elišky Purkyňové
sídlo: Cvičebná 9, 160 00 Praha 6
identifikační číslo: 70875316
Příloha č. 1 zřizovací listiny nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 10, Práčská 159/37
sídlo: Práčská 37, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
nové sídlo: Práčská 159/37, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
identifikační číslo: 70835632
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. hostinská činnost,
3. pronájem služebního bytu v budově Práčská 159/37, Praha 10, na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 10, Práčská 37.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
sídlo: Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
nové sídlo: Na Rejdišti 77/1, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 70837911
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
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Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
pronájem svěřených nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Na Rejdišti 77/1, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku,
pořádání odborných kurzů v oboru hudba a divadlo,
pronájem a půjčování věcí movitých,
pronájem svěřeného pozemku, jehož součástí je budova.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
sídlo: Pernerova 25, 186 00 Praha 8
nové sídlo: Pernerova /27325, 186 00 Praha 8
identifikační číslo: 61389064
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Pernerova 273/25, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku,
3. hostinská činnost,
4. pronájem svěřeného pozemku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
sídlo: Školská 15, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 00334227
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
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Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního
města Prahy.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
sídlo: Českolipská 373, 190 Praha 9
identifikační číslo: 60445475
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 s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování a školní knihovna, která zajišťuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro
žáky, popřípadě zaměstnance a další osoby.
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Českolipská 373, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
3. výroba a obchod a služby jinde nezařazené,
4. velkoobchod a maloobchod,
5. ubytovací služby,
6. pronájem a půjčování věcí movitých,
7. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
8. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, skolení včetně lektorské činnosti,
9. návrhářská, designerská, aranžérská činnost a modeling.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola
				
pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
sídlo: Evropská 330/33, 160 00 Praha 6
identifikační číslo: 61388068
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Evropská 330/33, Praha 6, na dobu určitou jednoho roku,
3. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořící jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola
				
Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4
nový název: Základní škola a střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK,
		
Praha 1, Josefská 4
sídlo: Josefská, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 60436107
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5,
				
Trávníčkova 1743
nový název: Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743
sídlo: Trávníčkova 1743, 155 00 Praha 5
identifikační číslo: 70107084
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální,
Praha 9, Bártlova 83
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83
sídlo: Bártlova 83/1, 193 00 Praha 9
identifikační číslo: 70848572
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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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. hostinská činnost,
3. výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků,
4. pronájem služebního bytu v budově Mateřské školy speciální ul. Litvínovská 300, Praha 9 na dobu určitou jednoho
roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399
nový název: Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
sídlo: Libčická 399/8, 181 00 Praha 8
identifikační číslo: 61387479
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
sídlo: V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10
nové sídlo: V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10 - Malešice
identifikační číslo: 61385409
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově V Úžlabině 320/23, Praha 10, Malešice, na dobu určitou jednoho roku,
3. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
4. výuka cizích jazyků (německý jazyk),
5. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
6. vydavatelská a nakladatelská činnost,
7. pronájem průmyslového zboží,
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8. hostinská činnost.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10,
V Úžlabině.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12
sídlo: Biskupská 1276/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 - Nové Město
identifikační číslo: 60460041
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 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Biskupská 12, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku,
3. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7
nový název: Obchodní akademie Dušní
sídlo: Dušní 7/1083, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 70837872
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Dušní 7, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku,
3. kopírovací práce,
4. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
5. realitní činnost.
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Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dušní.
Znění názvu přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie Dušní.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21
sídlo: Slezská 920/21, Vinohrady, 120 00 Praha
identifikační číslo: 00639338
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 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
3. velkoobchod a maloobchod.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6,
				
U Dělnického cvičiště 1/1100 B
sídlo: U dělnického cvičiště 1100/1, Břevnov, 169 00 Praha
identifikační číslo: 60444509
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 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,

stránka 44

Ústřední věstník

Částka 5/2016

2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
3. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16
sídlo: Šimáčkova 1452/16, Holešovice, 170 00 Praha
identifikační číslo: 61387312
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 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150
sídlo: Taussigova 1150/2, 182 00 Praha - Kobylisy
identifikační číslo: 48132811
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 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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Taussigova 1150, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku,
3. pronájem dvou ubytoven v budově Taussigova 1150, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1
sídlo: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
identifikační číslo: 61387452
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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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 lektorskou činnost v oblasti umění a kultury pro
seniory.
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
pronájem svěřených nebytových prostor,
pronájem a půjčování věcí movitých.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72
nový název: Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
sídlo: K Brance 72/2, 155 00 Praha
identifikační číslo: 67361471
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. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty v Praze. Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
Znění názvu přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty v Praze. Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou.
MĚSTO AŠ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 29. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Aš
b) název příspěvkové organizace: Kulturní centrum LaRitma, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní 43, 352 01 Aš
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identifikační číslo: 71294431
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem organizace je zabezpečování kulturních a kulturně výchovných aktivit pro veřejnost.
Předmětem činnosti je:
• zajišťování kulturních společenských a dalších akcí a aktivit
• pořádání výstav, přednášek a besed
• spolupráce s jinými pořadateli na akcích veřejného a kulturního charakteru
• vytváření podmínek pro činnost amatérské kultury
• agenturní, ediční a vydavatelská činnost
• nákup a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkající se činnosti organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou města na základě výsledků konkurzního
řízení.
Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve
všech věcech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové
organizace připojí vlastnoruční podpis a otisk razítka organizace.
Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době jeho nepřítomnosti jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění
a oprávnění.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Z majetku ve vlastnictví zřizovatele se předává organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) na dobu
neurčitou nemovitý a movitý majetek, který je specifikován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací
listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Při nakládání se svěřeným majetkem ve vlastnictví zřizovatele je organizace povinna se řídit obecně závaznými
právními předpisy, majetek držet, užívat a pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení.
Podmínky pro nakládání se svěřeným majetkem ve vlastnictví zřizovatele jsou uvedeny v příloze č. 2 – Pravidla
hospodaření příspěvkových organizací se svěřeným majetkem, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, může příspěvková organizace provozovat doplňkovou činnost, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.
Okruhy doplňkové činnosti:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Hostinská činnost
3. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
4. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Doplňková činnost je účetně sledována odděleně. Prostředky získané z této činnosti zůstávají v plném rozsahu
organizaci, která je použije ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba okresu Benešov
sídlo: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 71459251
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku II. odst. 2 se na konci stávajícího textu mění tečka na čárku a doplňuje další text včetně odrážky:
• Rozvoz teplé a chlazené stravy.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace
sídlo: Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 71294678
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku 3 písm. u) se za slovem „Benešov“ mění tečka na čáku a dále se doplňuje text ve znění:
v) provozování interaktivní výstavy „Experimenta“ v podzemí (vchod z budovy č.p. 100).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku 8 odst. 2 se vypouští slova „Odbor financí a majetku, agenda Kultura, školství, turistika, sport“ a nahrazují se slovy „Odbor ekonomiky a finančního řízení podřízených subjektů a Odbor školství, kultury a sportu.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku 4 se v odstavci 1 písm. j) se za slovem „činnosti“ mění tečka na čárku a dále se doplňuje text ve znění:
k) hostinská činnost.
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
identifikační číslo: 05128820
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem příspěvkové organizace je:
a) Příprava odborného názoru z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Brna, a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, veřejného prostoru a kulturních hodnot.
b) Zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města Brna koordinací strategického plánování města a územního plánování.
2. Předmět činnosti příspěvkové organizace:
a) Zajišťovat tvorbu územních celoměstských analytických a koncepčních dokumentů v oblasti územního plánování
a rozvoje, urbanismu, infrastruktury a péče o veřejný prostor.
b) Monitorovat, koordinovat a dbát na soulad strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města veřejného prostoru.
c) Zpracovávat územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci zadané magistrátem města Brna.
d) Zajišťovat organizaci urbanistických a architektonických soutěží.
e) Vyhledávat a iniciovat řešení klíčových témat a projektů souvisejících s fyzickým rozvojem města a kvalitou života ve městě.
f) Připravovat podklady pro činnost samosprávy v oblasti urbanismu, územního rozvoje a péče o veřejný prostor.
g) Zajišťovat tvorbu koncepcí prostorových dat o městě; zajišťovat, aktualizovat a interpretovat geodata.
h) Zajišťovat prezentaci, propagaci a komunikaci s veřejností v oblasti územního plánování a rozvoje, péče o veřejný
prostor a infrastruktury prostorových informací.
i) Zastupovat zřizovatele jako účastníka územních řízení na základě udělené plné moci.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Brna (dále jen
„ředitel“). Nestanoví-li Rada města Brna jinak, ředitel je jmenován na základě výběrového řízení, které se vypisuje
opakovaně po 5 letech. Práce ředitele je každoročně hodnocena na základě zprávy předané ředitelem k hodnocení
Radě města Brna vždy nejpozději do 31. 3. příslušného roku za rok předcházející, na základě rozhodnutí Rady
města Brna i častěji; zpráva podrobně shrnuje činnost organizace za uplynulé roční období, včetně hospodářských
výsledků a výhledu činnosti a hospodaření na další roční období. Rada města Brna stanoví plat ředitele a zásady
hmotné zainteresovanosti ředitele, a to i v návaznosti na jeho hodnocení za uplynulý rok.
2. Ředitel je odpovědný za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zřizovací listinou. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. V případě písemného právního
jednání ředitel připojí k názvu příspěvkové organizace svůj podpis.
3. Ředitel především:
a) Zastupuje příspěvkovou organizaci navenek a řídí její činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, jedná jejím jménem a odpovídá za personální politiku příspěvkové
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organizace.
b) Uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci příspěvkové organizace, ustavuje je do funkcí, stanoví jim
mzdu a náplň pracovní činnosti.
c) Zřizuje podle potřeby stálé nebo dočasné poradní orgány.
d) Plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu příspěvkové organizace, vyplývající ze zřizovací listiny a uložené orgány statutárního města Brna, řídí se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, ve znění pozdějších novel (dále jen „Zásady“), a dalšími dokumenty schválenými orgány statutárního
města Brna.
4. Statutární orgán, tj. ředitele příspěvkové organizace, zastupuje v celém rozsahu práv a povinností zástupce ředitele, kterého ustanoví ředitel příspěvkové organizace písemným pověřením. Zástupce ředitele příspěvkové organizace se podepisuje jménem příspěvkové organizace tak, že u čitelně uvedeného jména, příjmení a titulu připojí svůj
podpis s uvedením zkratky „v. z.“ (v zastoupení).
5. Statutární orgán příspěvkové organizace může být dále zastupován pověřeným zástupcem, který je oprávněn jednat pouze v rozsahu stanoveném v pověření. Pověření musí být vždy písemné. Za příspěvkovou organizaci mohou
dále právně jednat její pracovníci, kteří jsou k tomu pověřeni v interních normativních aktech příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem statutárního města Brna, který je specifikován v protokolech o předání a převzetí majetku statutárního města Brna (dále jen „svěřený majetek“). Tyto protokoly jsou
nedílnou součástí zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, přičemž se tento majetek považuje od dne jeho
nabytí za majetek svěřený příspěvkové organizaci.
3. Rozsah svěřeného majetku (vyjma majetku nemovitého) se:
a) Snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a interními normativními akty, a to k okamžiku jeho spotřeby a vyřazení.
b) Snižuje o majetek, který byl v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a interními normativními akty z důvodu nepotřebnosti předán jiné organizaci zřízené statutárním městem Brnem, a to k okamžiku jeho
předání.
c) Zvyšuje o majetek, který byl v souladu s příslušnými interními normativními akty příspěvkové organizaci předán
z důvodu nepotřebnosti jinou organizací zřízenou statutárním městem Brnem, a to v okamžiku jeho převzetí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace řádně hospodaří s majetkem zřizovatele k zajištění hlavního účelu, předmětu své činnosti
a doplňkové činnosti. Provádí zejména údržbu a opravy svěřeného majetku včetně povinných revizí a technických
prohlídek, zabezpečuje jeho provoz, dbá na ochranu majetku před ztrátou, poškozením zneužitím, sleduje plnění
závazků, uplatňuje oprávněné nároky příspěvkové organizace apod. Příspěvková organizace je povinna kvalifikovaně pojistit majetek v případě, že majetek nepojistí zřizovatel.
2. Příspěvková organizace zajišťuje investice do svěřeného majetku v rámci finančních prostředků uvedených ve
finančním plánu příspěvkové organizace a v rámci finančních prostředků, které má k dispozici ve Fondu investic.
Jiné investice je příspěvková organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele.
3. Příspěvková organizace zajišťuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, provádění odpisů ze svěřeného majetku.
4. Svěřený majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon o rozpočtových pravidlech jinak.
5. Příspěvková organizace je povinna inventarizovat majetek, se kterým hospodaří, v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami a aktualizované výsledky inventarizace
pravidelně předávat v jednom vyhotovení zřizovateli prostřednictvím odvětvového odboru.
6. Příspěvková organizace průběžně předkládá zřizovateli prostřednictvím odvětvového odboru návrhy na likvidaci
přebytečného, neupotřebitelného majetku.
7. Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
a) Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat svým jménem krátkodobé dohody užívání nebytových prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření na dobu kratší než 30 dnů ohledem na ustanovení § 39
odst. 3 zákona o obcích. Na tyto dohody se nevztahuje povinnost zveřejnění podle zákona o obcích.
b) Příspěvková organizace je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvy o nebytových prostor
v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících
dobu 12 měsíců. Příspěvková organizace je povinna v tomto případě zabezpečit zveřejnění záměru v souladu se
zákonem o obcích. V těchto případech musí být na straně pronajímatele uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena příspěvková organizaci.
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c) Smlouvy na pronájmy nebytových prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zajistit
zveřejnění záměru pronájmu zákonem stanoveným způsobem a zajistit projednání návrhu pronájmu v orgánech
zřizovatele v souladu se zákonem o obcích.
d) Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek, prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním či jiným
právem nebo ho vložit do majetku právnických osob. Takové dispozice s majetkem oprávněn provádět pouze zřizovatel.
8. Příspěvková organizace užívá i jiný majetek, a to na základě smluvních vztahů.
9. Příspěvková organizace zastupuje zřizovatele před orgány státní správy ve správních řízeních týkajících se svěřeného majetku za předpokladu souhlasného stanoviska zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna nechat
se v těchto řízeních zastupovat na základě plné moci zvoleným zástupcem. Příspěvková organizace je povinna
informovat zřizovatele o výsledcích soudních sporů a mimosoudních vyrovnáních.
10. Při hospodaření a nakládání s majetkem vymezeným k výkonu činnosti se příspěvková organizace řídí obecně
závaznými právními předpisy, metodikami a Zásadami.
11. Příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání. Při zadávání veřejných zakázek v režimů
obecně závazných právních předpisů upravujících jejich zadávání se příspěvková organizace řídí Metodikou pro
zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv MMB s tím, že v případě centralizovaného zadávání ze strany
zřizovatele je vždy povinna zvážit, zda není ekonomicky výhodnější se připojit k centralizovanému zadávání.
Hospodaření
1. Náklady na činnost a provoz příspěvkové organizace jsou kryty příspěvkem zřizovatele, příjmy z doplňkové činnosti a dalšími příjmy.
2. Příjmy z krátkodobých dohod dle článku VI odst. 7 písm. a)
o užívání nebytových prostor v objektech
předaných příspěvkové organizaci k hospodaření a ze smluv dle článku VI odst. 7 písm. b)
o nájmu nebytových prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci k hospodaření na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahující 12 měsíců, jsou příjmem příspěvkové organizace. Příjmy z ostatních dispozic se svěřeným majetkem
statutárního města Brna jsou příjmy zřizovatele.
3. Příspěvková organizace je oprávněna v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů
požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku
než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarského-české spolupráce aj. pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů
může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem podle obecně závazných právních předpisů a pokynů
zřizovatele.
5. Příspěvková organizace v případě potřeby sdružuje prostředky s jinými partnery a vstupuje do širších účelových
právních a ekonomických vztahů s jinými subjekty podle obecně závazných právních předpisů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) Poskytování poradenské a konzultační činnosti k záměrům v oblasti územního plánování a rozvoje, infrastruktury
města a veřejného prostoru na území správního obvodu statutárního města Brna a metropolitní oblasti.
b) Zajišťování a zpracovávání podkladů souvisejících s vyhodnocováním vlivů záměrů a koncepcí nebo jiných změn
na životní prostředí.
c) Projektování činnosti na výstavbě.
d) Zajišťování účasti na národních a mezinárodních akcích, pořádání výstav, odborných seminářů a konferencí, vydavatelská a nakladatelská činnost, prodej publikací a propagačních materiálů, zajišťování odborného vzdělávání.
e) Další poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 6. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace
sídlo: Bratislavská 32, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00489123
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Doplnění předmětu činnosti:
V článku III. odst. 2 zřizovací listiny se za bod A. vkládá nový text ve znění:
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B. Provozování Kreativního centra animované tvorby (KCAT), jehož hlavním úkolem je rozvoj kreativity dětí, mládeže a dospělých. KCAT popularizuje interaktivním způsobem kulturně-historické souvislosti vývoje české animované tvorby a srozumitelným způsobem je zpřístupňuje veřejnosti, čímž vytváří předpoklady pro růst zájmu
zejména u dětí a mladých lidí o tuto kulturní oblast. KCAT nabízí výtvarné a herecké dílny, kurzy zaměřené především na výuku a propagaci animačních technik (tvorba a hra s klasickou i alternativní loutkou). Služby KCAT
jsou určeny zejm. pro žáky studenty škol všech stupňů (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy,
vysoké školy), ale i pro zájemce z řad široké i odborné veřejnosti. V rámci činnosti KCAT příspěvková organizace
spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi neformálního a formálního vzdělávání a s jednotlivci v České
republice i v zahraničí. Činnosti KCAT provozuje příspěvková organizace ve svěřených objektech.
V článku III. odst. 2 zřizovací listiny se stávající bod B. označuje jako bod C., stávající bod C. se označuje jako bod
D., stávající bod D. se označuje jako bod E., stávající bod E. se označuje jako bod F., stávající bod F. se označuje
jako bod G., stávající bod G. se označuje jako bod H., stávající bod H. se označuje jako bod I., stávající bod I. se
označuje jako bod J.
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:
Aktualizace evidence svěřeného nemovitého majetku:
V článku IV. zř. l. se text odst. 1. nahrazuje textem ve znění:
Nemovitý majetek:
1. pozemek p. č. 742/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábrdovice, obec Brno, jehož součástí je budova č. p. 216
s využitím občanské vybavenosti, Bratislavská 32;
2. pozemek p. č. 742/2, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha, k. ú. Zábrdovice, obec Brno;
3. pozemek p. č. 742/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Zábrdovice, obec Brno;
4. pozemek p. č. 743, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Zábrdovice, obec Brno;
5. pozemek p. č. 742, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábrdovice, obec Brno, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
s využitím občanské vybavenosti;
6. pozemek p. č. 738/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábrdovice, obec Brno, jehož součástí je budova bez č.
p./č.e. s využitím stavba pro výrobu a skladování.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změny v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 1. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených
objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Příjmy z těchto dohod jsou příjmem příspěvkové organizace.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 2. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat
a) smlouvy o nájmu, příp. pachtu, místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než
29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců;
b) smlouvy o nájmu části prostor ve svěřených objektech pro umístění nápojových automatů uzavíraných na dobu
určitou a neurčitou;
c) smlouvy o nájmu ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního charakteru, a to na dobu určitou a neurčitou;
d) smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech, ve kterých je umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu určitou a neurčitou a za účelem
provozování těchto zařízení.
Příspěvková organizace je v těchto případech povinna zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) na webových stránkách
příspěvkové organizace minimálně 15 dnů před uzavřením příslušné smlouvy. Na straně pronajímatele musí být
uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena
příspěvkové organizaci. Příjmy z těchto smluv jsou příjmem organizace.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 3. nahrazuje textem ve znění:
Smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených nemovitostí přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou (vyjma smluv uvedených v bodu 8.2 písm. b) a d), je oprávněn
uzavírat pouze zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu poskytovaném příspěvkové organizaci dle z. 250/2000 Sb.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti:
V článku VIII. zř. L. odst. 1. se za odst. 2. vkládá odst. 3. ve znění:
Zabezpečování pronájmu prostor sloužících podnikání (dále jen nebytových prostor), které nejsou potřebné k za-
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jišťování hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, v souladu s článkem VII. zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
sídlo: Zelný trh 294/9, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00400921
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:
Aktualizace evidence svěřeného nemovitého majetku:
V článku V. zřizovací listiny se text odst. 1. nahrazuje textem ve znění:
Nemovitý majetek:
1. Dům pánů z Fanalu, Nová a venkovní scéna: budova č. p. 294 s využitím st. občanského vybavení, Zelný trh 9,
Petrská 2, na pozemcích p. č. 385/1 a 384, oba zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno;
2. pozemky p. č. 385/1 a 384, oba zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno;
3. pozemek p. č. 2503/90, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Černovice, obec Brno;
4. pozemek p. č. 2503/116, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Černovice, obec Brno, jehož součástí je budova bez
č.p./č.e. s využitím jiná stavba;
5. část pozemku p. č. 2503/117, zastavěn plocha a nádvoří, k. ú. Černovice, obec Brno, v rozsahu poloviny výměry
pozemku (z jižní strany) – 384 m2, včetně příslušné části budovy bez č.p./č.e. s využitím jiná stavba (vstup z jižní
strany budovy), která je součástí tohoto pozemku, dle grafického vyznačení na snímku pozemkové mapy, který
tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny;
6. části pozemku p. č. 2503/3, ostatní plocha, manipulační plocha (včetně dvou plechových objektů – garáží situovaných při východní straně pozemku p. č. 2503/17), k. ú. Černovice, obec Brno, dle grafického vyznačení na snímku
pozemkové mapy, který tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny, s povinností dodržovat předpisy pro ukládání materiálu
a pohyb v oblasti pod vedením vysokého napětí a jeho okolí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změny v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 1. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených
objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Příjmy z těchto dohod jsou příjmem příspěvkové organizace.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 2. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat
e) smlouvy o nájmu, příp. pachtu, místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než
29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců;
f) smlouvy o nájmu části prostor ve svěřených objektech pro umístění nápojových automatů uzavíraných na dobu
určitou a neurčitou;
g) smlouvy o nájmu ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního charakteru, a to na dobu určitou a neurčitou;
h) smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech, ve kterých je umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu určitou a neurčitou a za účelem
provozování těchto zařízení.
Příspěvková organizace je v těchto případech povinna zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) na webových stránkách
příspěvkové organizace minimálně 15 dnů před uzavřením příslušné smlouvy. Na straně pronajímatele musí být
uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena
příspěvkové organizaci. Příjmy z těchto smluv jsou příjmem organizace.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 3. nahrazuje textem ve znění:
Smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených nemovitostí přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou (vyjma smluv uvedených v bodu 8.2 písm. b)
a d), je
oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu
poskytovaném příspěvkové organizaci dle z. 250/2000 Sb.
V článku VI. odst. 8. bodu 8. 4. z. l. se text ve znění „nebytových“ nahrazuje textem ve znění „místností a“.
V článku VI. odst. 8. bodu 8. 5. z. l. se ruší text ve znění „nebytové“.
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti:
V článku VII. odst. 1. se za bod B. vkládá bod C. ve znění:
Zabezpečování pronájmu prostor sloužících podnikání, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, v souladu s článkem VI. zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Filharmonie Brno, příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00094897
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Doplnění předmětu činnosti:
V článku III. odst. 2 zřizovací listiny se za bod G. vkládá bod H. s textem ve znění:
Po schválení příslušným orgánem zřizovatele, provádí investorskou činnost související s udržením, zlepšením
a modernizací prostor objektů předaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a to za účelem zlepšit, rekonstruovat, modernizovat a dostavět potřebné objekty jak v interiéru, tak v exteriéru.
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:
Aktualizace evidence svěřeného nemovitého majetku:
V článku V. z. l. se text odst. 1. nahrazuje textem ve znění:
Nemovitý majetek:
Besední dům: pozemek p. č. 589, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno, jehož součástí je budova č. p. 534 s využitím objekt občanské vybavenosti, Besední 2, Husova 20, Komenského nám. 8
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změny v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 1. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených
objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Příjmy z těchto dohod jsou příjmem příspěvkové organizace.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 2. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat
a) smlouvy o nájmu, příp. pachtu, místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než
29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců;
b) smlouvy o nájmu části prostor ve svěřených objektech pro umístění nápojových automatů uzavíraných na dobu
určitou a neurčitou;
c) smlouvy o nájmu ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního charakteru, a to na dobu určitou a neurčitou;
d) smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech, ve kterých je umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu určitou a neurčitou a za účelem
provozování těchto zařízení.
Příspěvková organizace je v těchto případech povinna zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) na webových stránkách
příspěvkové organizace minimálně 15 dnů před uzavřením příslušné smlouvy. Na straně pronajímatele musí být
uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena
příspěvkové organizaci. Příjmy z těchto smluv jsou příjmem organizace.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 3. nahrazuje textem ve znění:
Smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených nemovitostí přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou (vyjma smluv uvedených v bodu 8.2 písm. b)
a d), je
oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu
poskytovaném příspěvkové organizaci dle z. 250/2000 Sb.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 9. nahrazuje textem ve znění:
Příspěvková organizace je oprávněna vlastním jménem pronajímat hudební nástroje a technické zařízení sloužící
k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí.
V článku VI. odst. 8 z. 1. se text bodu 8. 10. nahrazuje textem ve znění:
Jiné dispozice s movitým majetkem lze provádět pouze se souhlasem zřizovatele.
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V článku VI. odst. 8 z. 1. se bod 8. 11. ruší.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti:
V článku VII. odst. 1. se za bod B. vkládá bod C. ve znění:
Zabezpečování pronájmu prostor sloužících podnikání, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, v souladu s článkem VI. zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
sídlo: Kraví hora 522/2, 616 00 Brno
identifikační číslo: 00101443
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Beze změn.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změna v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
V Článku VI. odst. 3. zřiz. listiny se text „31. 1. 2018“ nahrazuje textem ve znění „30. 11. 2018“.
V Článku VII. odst. 6. bodu 6.1 zřiz. listiny se ruší stávající text ve znění „Na tyto dohody se nevztahuje povinnost
zveřejnění podle zákona o obcích“.
V Článku VII. odst. 6. bodu 6.2 zřiz. listiny se stávající text ve znění „ Hvězdárna je povinna v těchto případech
zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu v souladu se zákonem o obcích.“ nahrazuje textem ve znění „Hvězdárna
je povinna v těchto případech zveřejnit záměr pronájmu na webových stránkách hvězdárny minimálně 15 dnů před
uzavřením příslušné smlouvy.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti:
V Článku III. odst. 3. bodu 3.1 zřiz. listiny se za stávající text vkládá text ve znění:
Zabezpečování pronájmů prostor sloužících podnikání, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti hvězdárny, v souladu s článkem VII. zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 13. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Špilberk 210/1, 662 24 Brno
identifikační číslo: 00101427
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:
Aktualizace evidence svěřeného nemovitého majetku:
V Čl. VIII zřiz. listiny se stávající text odst. 1 nahrazuje textem ve znění:
Nemovitý majetek:
a) v k. ú. Město Brno, obec Brno (NKP Špilberk):
• pozemek p. č. 670, ostatní plocha, zeleň;
• pozemek p. č. 671, ostatní plocha, manipulační plocha;
• pozemek p. č. 672/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 210 s využitím objekt občanské
vybavenosti, Špilberk 1;
• pozemek p. č. 674/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. s využitím stavba
občanského vybavení – severozápadní bastion;
• pozemek p. č. 672/3, zastavěná plocha a nádvoří;
• pozemek p. č. 673/1, ostatní plocha, zeleň.
b) v k. ú. Město Brno, obec Brno (Měnínská brána):
• pozemek p. č. 250, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 525 s využitím objekt k bydlení;
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c) v k. ú. Černá Pole, obec Brno (NKP vila Tugendhat):
• pozemek p. č. 3365, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 237 s využitím jiná stavba,
Černopolní 45;
d) v k. ú. Vyškov, obec Vyškov:
• pozemek p. č. 3364/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. s využitím objekt
občanské vybavenosti;
• pozemek p. č. 3364/2, ostatní plocha, manipulační plocha;
• pozemek p. č. 3364/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. s využitím objekt
občanské vybavenosti.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změna v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
V Čl. IX písm. e)
zřiz. listiny se ruší text ve znění „Jakýkoli záměr uvedené dispozice s nemovitým majetkem zřizovatele je povinno postoupit k projednání a rozhodnutí zřizovateli“.
V Čl. IX písm. l) zřiz. listiny se stávající text „nebytových“ nahrazuje textem „místností a“.
V Čl. IX písm. m) zřiz. listiny se stávající text nahrazuje textem ve znění:
jménem zřizovatele pronajmout (příp. propachtovat)
–– místnosti a prostory ve svěřených objektech a svěřené pozemky, a to na dobu určitou delší než 29 dnů, avšak
nepřesahující 12 měsíců,
–– část střechy budovy č. p. 210, Špilberk 1, tzv. bodu na střeše za účelem umístění antény, na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
–– plochy a zdi svěřených nemovitých věcí za účelem umístění informačních cedulí orientačního charakteru, a to
na dobu určitou a neurčitou;
–– prostory a místnosti ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených
objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu určitou a neurčitou a za účelem provozování
těchto zařízení.
Muzeum je v těchto případech povinno zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) na webových stránkách Muzea minimálně 15 dnů před uzavřením příslušné smlouvy. Na straně pronajímatele musí být uvedeno statutární město Brno
a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena Muzeu.
Čl. IX písm. o) zřiz. listiny se stávající text nahrazuje textem ve znění:
příjmy ze smluv dle písm. j), l), m), jsou příjmem Muzea. Příjmy z pronájmu místností a prostor ve svěřených
objektech, svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených nemovitých věcí, tzv. bodu na střeše budovy č. p. 210 za
účelem umístění antény na dobu určitou delší než 12 měsíců a na dobu neurčitou/vyjma smluv dle bodu m) třetí až
pátá odrážka/ jsou příjmem zřizovatele, který je zohledňuje v transferu poskytovaném Muzeu dle z. č. 250/2000
Sb. Příjmy z ostatních dispozic s majetkem zřizovatele jsou příjmem zřizovatele.
V Čl. IX písm. p) zřiz. listiny se stávající text nahrazuje textem ve znění:
nájmy (příp. pacht) místností prostor ve svěřených objektech, svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených nemovitých věcí, tzv. bodu na střeše budovy č. p. 210 za účelem umístění antény na dobu určitou delší než 12 měsíců a na
dobu neurčitou/vyjma smluv dle bodu m) třetí až pátá odrážka/ a jiné dispozice se svěřeným majetkem je oprávněn
provádět pouze zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti:
V Článku X. zřiz. listiny se za bod 1. vkládá text ve znění:
2. Zabezpečování pronájmů prostor sloužících podnikání, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti Muzea, v souladu s článkem IX. zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace
sídlo: U Lípy Svobody 3, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70994625
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace, kdy se Dodatkem č. IV nahrazuje text v článku VI. odst. 1, takto:
Organizaci se svěřuje do správy movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele dle aktuálních inventárních seznamů
majetku. Tento majetek se přenechává organizaci do správy k jejímu vlastnímu využití. Hodnota movitého majetku, který se organizaci předává k hospodaření, je uvedena v inventárních seznamech majetku, které jsou uloženy
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na Úřadu městské části Brno-Tuřany. Seznam svěřeného majetku je organizace povinna každoročně k 31. 12.
Aktualizovat v souladu s platnými právními předpisy.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
sídlo: Holásecká 11, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70994579
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace, kdy se Dodatkem č. IV nahrazuje text v článku VI. odst. 1, takto:
Organizaci se svěřuje do správy movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele dle aktuálních inventárních seznamů
majetku. Tento majetek se přenechává organizaci do správy k jejímu vlastnímu využití. Hodnota movitého majetku, který se organizaci předává k hospodaření, je uvedena v inventárních seznamech majetku, které jsou uloženy
na Úřadu městské části Brno-Tuřany. Seznam svěřeného majetku je organizace povinna každoročně k 31. 12.
Aktualizovat v souladu s platnými právními předpisy.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
sídlo: V Aleji 2, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70994617
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace, kdy se Dodatkem č. IV nahrazuje text v článku VI. odst. 1, takto:
Organizaci se svěřuje do správy movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele dle aktuálních inventárních seznamů
majetku. Tento majetek se přenechává organizaci do správy k jejímu vlastnímu využití. Hodnota movitého majetku, který se organizaci předává k hospodaření, je uvedena v inventárních seznamech majetku, které jsou uloženy
na Úřadu městské části Brno-Tuřany. Seznam svěřeného majetku je organizace povinna každoročně k 31. 12.
Aktualizovat v souladu s platnými právními předpisy.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
sídlo: Měšťanská 21, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70944776
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace, kdy se Dodatkem č. IV nahrazuje text v článku VI. odst. 1, takto:
Organizaci se svěřuje do správy movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele dle aktuálních inventárních seznamů
majetku. Tento majetek se přenechává organizaci do správy k jejímu vlastnímu využití. Hodnota movitého majetku, který se organizaci předává k hospodaření, je uvedena v inventárních seznamech majetku, které jsou uloženy
na Úřadu městské části Brno-Tuřany. Seznam svěřeného majetku je organizace povinna každoročně k 31. 12.
Aktualizovat v souladu s platnými právními předpisy.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola SEDMIKRÁSKA (zanikající)
sídlo: Šimáčkova 1, 602 00 Brno
identifikační číslo: 49466992
název příspěvkové organizace: Mateřská škola POHÁDKA (přejímající)
sídlo: Bratří Pelíšků 7, 602 00 Brno
identifikační číslo: 72065761
Nástupnickou organizací je Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, IČ
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72065761, na kterou s účinností od 1. 9. 2016 přecházejí všechna práva a závazky zaniklé školy Mateřské školy
SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1, IČ 49466992.
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volné času
sídlo: Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 72063050
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.1 Zřizovatel k datu 1. 7. 2016 bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů nemovitý majetek, ve kterém příspěvková organizace provozuje svoji činnost vymezenou čl. III a IV. zřizovací listiny.
Tento svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je položkově specifikován v příloze číslo 1 zřizovací
listiny, která tvoří její nedílnou součást. Složení a hodnota nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci
k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12.
běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
1.2 Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko Havlíčkův
Brod a středisko Zdobnice) ve složení a hodnotě určené příslušnými inventurními soupisy či předávacím protokolem k datu svěření majetku. Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky
aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
1.3 Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli všechny účetní a majetkové změny vztahující se ke svěřenému nemovitému a movitému majetku a poskytnout zřizovateli součinnost při evidenci a inventarizaci tohoto
majetku.
1.4 Majetek se svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů na dobu trvání organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
2.1 Při správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací
listiny a pokynů zřizovatele, byly – li vydány.
2.2 Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, ods. 4 zákona č. 250/2000 Sb. v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
2.3 Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý a movitý 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. Se svěřeným majetkem nesmí být ručeno
bez souhlasu zřizovatele.
2.4 Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout. Pronájmy delší než 1 rok podléhají
předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1 x ročně informovat zřizovatele o všech
uzavřených pronájmech nemovitého majetku.
2.5 Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace je
pak povinna sjednat nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní
činnosti, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
2.6 Příspěvková organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej
podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení,
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní a doplň-
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kové činnosti, pro které byla organizace zřízena.
2.7 Příspěvková organizace je povinna na majetku včas odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková organizace provádí na svěřeném majetku drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na nemovitém
majetku provádí na svůj náklad stavební údržbu a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem účelově schváleného finančního limitu. Při realizaci stavební údržby a stavebních oprav si může příspěvková organizace vyžádat
přiměřenou součinnost odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např. s vypsáním výběrového
řízení na zhotovitele, s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním jednotlivých stavebních oprav
a údržby).
2.8 Příspěvková organizace je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona
č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a touto směrnicí se řídit. Platnost směrnice a její
změny jsou podmíněny schválením zřizovatele.
2.9 Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele o vzniku havarijního stavu majetku
a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření k odvrácení dalších škod.
2.10 Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
2.11 Svěřený majetek pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek příspěvkové
organizace, který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala darem, může příspěvková organizace pojistit.
2.12 Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města.
2.13 Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
2.14 Příspěvková organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních
předpisů a pokynů zřizovatele.
2.15 Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
2.16 Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě
zřízené nebo založené za účelem podnikání.
2.17 Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní
úpravy.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
3.1 Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
3.2 Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
3.3 Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
3.4 Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem
koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3.5 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
3.6 Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO HULÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Hulín
b) název příspěvkové organizace: DECENT Hulín, příspěvková organizace
sídlo: Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín
identifikační číslo: 47934344
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– péče o dítě v dětské skupině,
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–– zajištění stravování pro děti v dětské skupině a pro zaměstnance organizace,
–– poskytování sociálních služeb,
–– správa nemovitostí
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Předchozí souhlas zřizovatele se uděluje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Není-li předchozí
souhlas udělen, k právnímu jednání se nepřihlíží
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Hulín
b) název příspěvkové organizace: Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace
sídlo: Nábřeží 696, 768 24 Hulín
identifikační číslo: 71230955
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je poskytování zájmového vzdělání dle školského zákona. Předmět činnost odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je poskytování výchovy
a vzdělání mimo vyučování, plnění rekreační funkce a pronájem nebytových prostor.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel/ředitelka, který je jejím zaměstnancem. Ředitel jedná jménem organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu
připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a při podpisu připojí ke svému jménu dodatek „ředitel“, „ředitelka“.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvková organizace nemá žádný svěřený nemovitý majetek. Movitý majetek, který má ve své účetní evidenci
příspěvková organizace k datu vydání zřizovací listiny, se považuje za majetek svěřený.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předchozí
souhlas zřizovatel k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele je zapotřebí při nabytí nemovitého majetku a dalšího
dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním a bezúplatným převodem. Předchozí souhlas se uděluje vždy
pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí
může zřizovatel udělit přechozí souhlas společný pro více právních jednání. Není – li předchozí souhlas udělen,
k právnímu jednání se nepřihlíží. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech
a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
MĚSTO HRONOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Hronov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod (zanikající)
sídlo: Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov 4
identifikační číslo: 70995443
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola – Velký Dřevíč (přejímající)
nový název: Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace
sídlo: Velký Dřevíč 20, 549 34 Hronov 4
identifikační číslo: 70996881
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podporuje rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném
rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní
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vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou
péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školní jídelna zabezpečuje stravování podle § 119 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stavování – školní jídelna uskutečňuje
školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a zajišťuje také stravování zaměstnanců školy.
Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 podle
vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle
vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pravomoci ředitele vyplývají z § 164
a § 165 tohoto zákona.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvková organizace má právo na základě smlouvy o výpůjčce bezplatně užívat dále uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
–– k.ú. Velký Dřevíč, pozemek parc. č. 69, výměra 409 m2, účetní hodnota 40.900,00 Kč
–– k.ú. Velký Dřevíč, pozemek parc. č. 123, výměra 1145 m2, účetní hodnota 45.800,00 Kč
–– k.ú. Velký Dřevíč, pozemek parc. č. 127/1, výměra 1387 m2, účetní hodnota 55.480,00 Kč
–– k.ú. Velký Dřevíč, budova č.p. 20, která stojí na pozemku parc. č. st. 69 a je jeho součástí, účetní hodnota
5.168.970,10 Kč
–– k.ú. Velký Dřevíč, pozemek parc. č. 111, výměra 1422 m2, účetní hodnota 142.200,00 Kč
–– k.ú. Velký Dřevíč, pozemek parc. č. 103/2, výměra 521 m2, účetní hodnota 2.396,30 Kč
–– k.ú. Velký Dřevíč, budova č.p. 82, která stojí na pozemku parc. č. st. 111 a je jeho součástí, účetní hodnota
10.777.581,25 Kč
Příspěvková organizaci se předává do správy k vlastnímu hospodářskému využití movitý majetek ve vlastnictví
zřizovatele v celkové zůstatkové účetní hodnotě 881.627,80 Kč.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Stanovení práv a povinností příspěvkové organizace při užívání majetku a hospodaření s majetkem Města Hronova
předaným příspěvkové organizaci
Příspěvkové organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem ani
věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob.
Příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména
včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení nároky z pojistných událostí
apod. a za tím účelem samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat, zda
dlužníci řádně a včas plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků
vyplývajících.
Příspěvková organizace je povinna řádně hospodařit se svěřeným majetkem, zejména provádět jeho údržbu, běžné
opravy a zabezpečovat jeho provoz. Drobné opravy svěřeného majetku a obvyklé udržovací práce provádí a hradí
příspěvková organizace samostatně. Potřeba vnitřních oprav (včetně havárií) oznamuje zřizovateli, který zajišťuje
jejich provedení prostřednictvím odboru majetek.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před poškozením, před odcizením nebo zneužitím,
před neoprávněnými zásahy. Za tímto účelem je povinna pojistit veškerý movitý majetek a zároveň svou činnost.
Je rovněž povinna vykovávat působnost v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí (např. zajišťování odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního
hospodářství (např. zajišťování údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti vodního
hospodářství, hygieny a v dalších oblastech.
Příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích týkajících se movitého i nemovitého majetku u zakázek v hodnotě do 100.000 Kč bez souhlasu zřizovatele. V ostatních případech je příspěvková organizace zadavatelem veřejné zakázky jen se souhlasem a za podmínek zřizovatele a v souladu s příslušnými právními předpisy.
Investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace financované za účasti finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku, že státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů,
podléhá schválení zřizovatele.
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7. Příspěvková organizace je povinna provádět inventarizaci veškerého majetku v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
Inventární soupisy movitého majetku, které bude příspěvková organizace aktualizovat každý rok 31. 12. , je povinna poskytnout v jedné kopii zřizovateli.
8. Veškeré hospodaření s majetkem příspěvkové organizace se provádí:
–– v souladu s platnými obecně platnými předpisy pro příspěvkové organizace;
–– podle vnitřních směrnic vypracovaných příspěvkovou organizací pro všechny druhy činnosti týkajících se využívání majetku a hospodaření s majetkem; tyto směrnice musí být schváleny zřizovatelem.
9. Za hodnoty, které podléhají povinnému vyúčtování, musí být stanovena hmotná odpovědnost konkrétních osob.
10. Případný nájem svěřeného majetku může příspěvková organizace realizovat vždy jen se souhlasem zřizovatele.
Nájem nebytových prostor pro vzdělávací účely je příspěvková organizace oprávněna realizovat samostatně bez
souhlasu zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku vždy jen se souhlasem zřizovatele.
12. Příspěvková organizace je v případě potřeby povinna na žádost zřizovatel, podanou s dostatečným časovým předstihem, bezplatně zřizovateli poskytnout k využití nebytové prostory, které jsou součástí nemovitostí zřizovatele
ve výpůjčce příspěvkové organizace.
13. Příspěvková organizace je oprávněna stanovit výši nájemného za nájem tělocvičny, která jí byla zřizovatelem
svěřena do výpůjčky, pro sportovní účely jen se souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna najímat
tělocvičny přednostně místním sportovním klubům a organizacím a zajistit kontrolu pronajatých prostor.
Finanční vztahy
1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací se
řídí
–– zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
–– zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
2. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření příspěvkové organizace, hmotná zainteresovanost příspěvkové organizace, závazné ukazatele, odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou zřizovatele organizaci stanoveny vždy každý rok zvlášť.
3. Zisk dosažený z doplňkové činnosti je příspěvková organizace oprávněna použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné použití zisku je možné jen výjimečně na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
4. Pokud příspěvková organizace vykáže v daném účetním období zisk, rozdělení zisku podléhá schválení zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel a to
k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců:
• hostinská činnost
• zajišťování stravovacích služeb i pro další osoby, a to za úplatu v zařízení školního stravování – školní jídelně
• pronájem bytových a nebytových prostor
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
• výuka jazyků
• pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
• ubytovací služby
• sběr léčivých bylin
• specializovaný maloobchod
• zprostředkování obchodu
• reklamní činnosti a marketing
• výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
2. Podmínkou realizace výše 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 příspěvkové organizace; podmínkou platnosti
směrnice je její schválení zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO JAVORNÍK
oznamuje
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Javorník
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko Javorník
sídlo: ulice Nádražní 160, 790 70 Javorník
identifikační číslo: 64095541
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek 3 „Hlavní účel a předmět činnosti“ se mění takto:
V článku 3 se ruší text: „Prodej tiskovin a propagačních materiálů“ a nahrazuje se textem: „Prodej tiskovin, propagačního materiálu a prodej zboží-maloobchod. Komisní prodej zboží-maloobchod.“
Ostatní části zřizovací listiny jsou beze změn.
MĚSTO JIŘÍKOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Jiříkov
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: Moskevská 796, 407 53 Jiříkov
identifikační číslo: 70981205
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace (přejímající)
sídlo: Moskevská 740, 407 53 Jiříkov
identifikační číslo: 70698490
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: doplňuje se takto:
–– organizace zabezpečuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, v mimořádných případech po
dohodě se zřizovatelem zabezpečuje školní stravování dětí Mateřské školy v Jiříkově,
–– stravování zaměstnanců organizace zajišťuje formou závodního stravování,
–– příprava obědů pro důchodce Města Jiříkov a zaměstnance Města Jiříkov.

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 28. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.
sídlo: Na Vyhlídce 35, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00074811
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zařazení nové pozemkové parcely
Katastrální území Karlovy Vary
• p.p.č. 3145 o výměře 2 317 m2 cena za 1/m2 800,00 Kč – částka 1 853 600,00 Kč, inv. číslo 901231450000,
Ev. č. 610700031450
• p.p.č. 3147 o výměře 1 404 m2 cena za 1/m2 800,00 Kč – částka 1 123 200,00 Kč, inv. číslo 901231470000
• p.p.č. 3178 o výměře 836 m2 cena za 1/m2 800,00 Kč – částka 668 800,00 Kč, inv. číslo 901231780000,
• p.p.č. 3022/2 o výměře 113 m2 cena za 1/m2 749,55752 Kč – částka 84 700,00 Kč, inv. číslo 990000002057,
Ev. č. 01/KV/3022/2
Katastrální území Stará Role
• p.p.č. 799/24 o výměře 29 591 m2 cena za 1/m2 800,00 Kč – částka 23 672 800,00 Kč, inv. číslo 990000002038,
Ev. č. 24/SR/733/24
Oprava pozemkových parcel – výměry
Katastrální území Karlovy Vary
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• p.p.č. 1328/2 o výměře 609 788 m2 cena za 1/m2 800,00 Kč – částka 487 830 400,00 Kč, inv. číslo 901213280020,
Ev. č. 610700013282 (snížení výměry o 424 m2)
• p.p.č. 432/1 o výměře 67 252 m2 cena za 1/m2 800,08 Kč – částka 53 807 200,00 Kč, inv. číslo 990000001134,
Ev. č. 01/KV/432/1 (snížení výměry o 7 m2)
Katastrální území Tašovice
• p.p.č. 212/4 o výměře 5699 m2 cena za 1/m2 793,28 Kč – částka 4 520 946,44 Kč, inv. číslo 915202120040,
Ev. č. 610700001134 (snížení výměry o 141 m2)
Katastrální území Doubí u K. V.
• p.p.č. 432/1 o výměře 4203 m2 cena za 1/m2 800,18 Kč – částka 3 363 158,32 Kč, inv. číslo 912204320010,
(snížení výměry o 231 m2)
Vyřazení pozemkové parcely
Katastrální území Stará Role
• p.p.č. 733/1 o výměře 3 084 m2 cena za 1/m2 800,00 Kč – částka 2 467 200,00 Kč, inv. číslo 924207330010,
Ev. č. 770700733010
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny se nemění.
MĚSTO KLIMKOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace
sídlo: Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
identifikační číslo: 60606397
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Čl. IV. Zřizovací listiny zní nově takto:
Statutárním orgánem organizace je ředitel základní školy, kterého jmenuje a odvolává Rada města Klimkovic.
Základní škole se svěřuje do správy technické zhodnocení budovy č.p. 22 na ul. Vřesinské v Klimkovicích realizované v r. 2014 v hodnotě uvedené v příloze č. 3.
Ostatní části zřizovací listiny jsou beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 16. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Klimkovice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Klimkovice, příspěvková organizace
sídlo: Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
identifikační číslo: 70986703
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V čl. III. věta první nově zní:
Základní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je realizován v souladu s § 3, § 33 a § 119 školského
zákona.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
V čl. IV. větě první se slova „ust. § 3 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy § 164 a § 165 školského zákona“.
V čl. IV. ve větě třetí se slova „ust. § 14 odst. 7 a 8 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „§ 166 školského zákona“.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V čl. V. se slova „§ 21 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů“
nahrazují slovy „§ 135 školského zákona“ a za slova „stravování cizích strávníků v ŠJ“ se vkládají slova „pořádání
kulturních, zábavních a sportovních akcí.
Příloha č. 1
Nemovitý majetek svěřený příspěvkové organizace do správy se doplňuje.
Ostatní části zřizovací listiny jsou beze změn.
MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice
sídlo: Masarykovo náměstí 540, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 62331078
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V čl. V. – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, se
k původnímu textu zřizovací listiny doplňuje:
k bodu 3. Dětská hřiště:
• dětské hřiště na pozemku č. 513/7, v k.ú. a obci Kopřivnice a pingpongový stůl, jež je součástí pozemku č.
513/1 v k.ú. a obci Kopřivnice, inventární číslo 212019000024, pořizovací cena 283 478,50 Kč, zůstatková
cena k 23. 5. 2016 ve výši 150 397,50 Kč.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: ulice Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 49559044
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mění se čl. II, bod 3 až 7 a poslední odstavec článku II a nahrazuje se následujícím textem:
3. Provozování domů se pečovatelskou službou, výběr nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu.
4. Poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou.
5. Praní prádla subjektům spadajícím do působnosti zřizovatele.
Činnosti uvedené pod bodem 2 příspěvková organizace vykonává na základě oprávnění k činnosti v sociálních
službách v souladu s rozhodnutím oregistraci poskytovatele sociálních služeb vydaným Krajský úřadem Olomouckého kraje.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Mění se odstavec 5 čl. V. a nahrazuje se následujícím textem:
5. Organizace je oprávněna sjednávánat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy ke svěřenému majetku (nemovitému i movitému) uvedenému v čl. IV. této zřizovací listiny v délce trvání do 12 měsíců. Pronájmy
svěřeného majetku na dobu delší 12 měsíců. Pronájmy svěřeného majetku na dobu delší 12 měsíců je organizace
oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.
Ruší se odstavec 8 čl. V., odstavce 3 až 24 se nově označují jako odstavec 8 až 23.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Mění se odstavec 7 čl. VII. a nahrazuje se následujícím textem:
7. Okruhy doplňkové činnosti:
a) nájem nebytových prostor,
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
–– půjčování a pronájem věcí movitých,
Ostatní části zřizovací listiny zůstávájí beze změny.
MĚSTO LITVÍNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Litvínov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most
sídlo: Mládežnická 220, 435 42 Litvínov
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identifikační číslo: 47324287
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Článek IV. STATUTÁRNÍ ORGÁN
Vypouští se věta třetí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změna článku V. VYMEZENÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU
5.3. Seznam svěřeného movitého majetku: rozšíření o další pozemkové parcely
Usnesení RM č. 3637/115 ze dne 17. 6. 2010:
Část ppč. 1025/6, výměra cca 521 m2, trvalý travní porost,
Část ppč. 1025/7, výměra cca 400 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
Část ppč. 1025/8, výměra cca 343 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
Usnesení RM č. 234/8 ze dne 14. 2. 2011:
Část ppč. 1025/18, výměra cca 1087 m2, ostatní plocha, zeleň,
Usnesení RM č. 1034/37 ze dne 2. 3. 2016:
Část ppč. 1025/19, výměra cca 375 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
Část ppč. 1025/20, výměra cca 535 m2, ostatní plocha, ostatní manipulace,
Aktualizace hodnoty budovy ZŠ, inventární číslo 1153.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V článku VI. VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV KE SVĚŘENÉMU MAJETKU
V bodě 6.3 písm. f) se před slovem evidenci vypouští slova: operativní a účetní.
V příloze č. 1 ke Zřizovací listině: aktualizována ke dni 31. 12. 2015 hodnota svěřeného majetku vedeného v účetní evidenci příspěvkové organizace.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO LOUNY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Louny
b) název příspěvkové organizace: Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny,
				
příspěvková organizace
sídlo: Fügnerova 1668, 440 01 Louny
identifikační číslo: 60275487
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Louny
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace
sídlo: Školní 2428, 440 01 Louny
identifikační číslo: 61357405
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1) Hlavní účel, pro který se Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace zřizuje, je zajištění
činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy
speciální a zařízení školního stravování – školní jídelny.
Příspěvková organizace jako mateřská škola speciální poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (jedná se o děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými
vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným
postižením více vadami nebo autismem); její činnost se řídí školským zákonem a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje,
a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanovením
§ 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
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MĚSTO LOŠTICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Loštice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 17, 789 83 Loštice
identifikační číslo: 63696355
Organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
4) Zřizovatel rozšiřuje okruh doplňkové činnosti organizace (bod b) a povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové
činnosti:
a) hostinská činnost
b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Loštice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Trávník 595, 789 83 Loštice
identifikační číslo: 70985219
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Mění se čl. V. odst. 1 následovně:
1. Užívání nemovitého dlouhodobého hmotného majetku (stavby a pozemky evidované na rozvahových účtech 021
a 031) ve vlastnictví zřizovatele je realizováno formou výpůjčky tohoto majetku příspěvkové organizace smlouvou
o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny. Smlouva o výpůjčce je aktualizována podle
skutečného stavu majetku zjištěného na základě řádné inventarizace majetku provedené zřizovatelem k 31. 12.
kalendářního roku nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku. Na aktualizaci smlouvy o výpoůjčce se
nepohlíží jako na změnu zřizovací listiny. Aktualizace smlouvy o výpůjčce prochází samostatným schvalovacím
procesem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Aktualizovaná smlouva o výpůjčce nahrazuje původní znění smlouvy o výpůjčce a tvoří přílohou č. 1 zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Loštice
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice, okres Šumperk,
				
příspěvková organizace
sídlo: Trávník 596, 789 83 Loštice
identifikační číslo: 65497201
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Mění se čl. V. odst. 1 následovně:
1. Užívání nemovitého dlouhodobého hmotného majetku (stavby a pozemky evidované na rozvahových účtech 021
a 031) ve vlastnictví zřizovatele je realizováno formou výpůjčky tohoto majetku příspěvkové organizace smlouvou
o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny. Smlouva o výpůjčce je aktualizována podle
skutečného stavu majetku zjištěného na základě řádné inventarizace majetku provedené zřizovatelem k 31. 12.
kalendářního roku nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku. Na aktualizaci smlouvy o výpoůjčce se
nepohlíží jako na změnu zřizovací listiny. Aktualizace smlouvy o výpůjčce prochází samostatným schvalovacím
procesem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Aktualizovaná smlouva o výpůjčce nahrazuje původní znění smlouvy o výpůjčce a tvoří přílohou č. 1 zřizovací listiny.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989088
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 4 909 198,64 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 11 529 300,61 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 61 457 812,
66 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 18 547 824,03 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 236 021 452,18
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
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 5/1802, 728 13 Ostrava
identifikační číslo: 61989061
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 21 026 588,35 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 51 486 808,98
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
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/, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933979
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 9 988 941,43 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 73 050 440,84
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989037
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 24 324 359,65 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 126 707 687,74
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
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,
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identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 272 312,01 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933987
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 11 967 955,00 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 64 707 514,70
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 68917066
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 13 826 648,95 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027305
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 527 758,16 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 9 782 181,85
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027313
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 575 625,19 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934011
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 3 614 039,96 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 18/2813, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027330
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 705 439,91 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 17 537 508,82
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
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
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identifikační číslo: 63029049
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 351 395,18 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 11 185 067,15
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66739721
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 765 130,55 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027348
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 3 369 260,00 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
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: 75027364
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 237 949,70 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 19 930 163,30
Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027364
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 237 534,67 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66934885
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 488926,92 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a/2977, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934002
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 4 098 836,88 Kč.
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava
b) název příspěvkové organizace: PLATO Ostrava
sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 71294538
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– připravuje, organizuje a realizuje výstavy výtvarného umění s akcentem na současnou uměleckou produkci ve
vlastních, ale i v jiných prostorách v ČR i v zahraničí;
–– připravuje, organizuje a realizuje monografické výstavy i tematické projekty přibližující tvorbu našich i zahraničních umělců v širším časovém horizontu formou ukázek jejich aktuálních poloh i v podobě retrospektivních
výstavních přehlídek;
–– poskytuje informace o současné umělecké scéně a kulturních hodnotách jak formou výstav, tak prostřednictvím
speciálních projektů a doprovodných programů, které s výstavami a speciálními projekty souvisejí;
–– pořádá přednášky, diskuzní setkání a komentované prohlídky výstav, projekce, divadelní představení, performance, literární čtení, diskuse a workshopy pro široký okruh návštěvníků různého zájmového zaměření i generačního rozpětí;
–– pečuje o dobrou odbornou úroveň práce v oblasti současné výtvarné a vizuální kultury, podílí se na řešení teoretických a praktických otázek, které s oborem souvisí;
–– uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol animace na výstavách, pořádá edukační programy pro školy
i širokou veřejnost a podporuje jejich zájem o umění. Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem
výtvarné umění;
–– je místem praktické výuky zejména pro studenty Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy Báňské –
Technické univerzity Ostrava, kdy přispívá ke zvyšování odborných znalostí a získání praktických zkušeností;
–– zajišťuje ediční činnost, vydávání a veřejné šíření neperiodického i periodického tisku;
–– spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami
všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní
správou a samosprávou jakož i dalšími fyzickými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí; pravidelně
komunikuje a spolupracuje s vědeckými, univerzitními i akademickými institucemi;
–– zajišťuje provádění reklamy a propagace při provozování vlastní činnosti;
–– k naplnění a rozvíjení svého poslání navazuje PLATO Ostrava spolupráci a uzavírá partnerské a hospodářské
smlouvy s jinými vzdělávacími institucemi, výrobními a obchodními podniky, spolky, soukromými osobami.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel je oprávněn vystupovat a jednat jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Není předán žádný majetek zřizovatele do správy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace je povinna zejména:
a) Využívat majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před poškozením, ztrátou,
zničením, odcizením nebo zneužitím a dbát, aby nevznikla škoda.
b) Vést účetní a operativní evidenci majetku.
c) Provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstku
a úbytků majetku dle pokynů zřizovatele.
d) Předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plána na příslušný rok dle pokynů zřizovatele a na jeho základě provádět odpisy z hodnoty majetku.
e) Dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.
f) Zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí dle platných předpisů.
g) Využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně od vlastnického práva.
h) Dle pokynů zřizovatele zajistit podklady pro účely pojištění majetku.
i) Uplatnit nárok na náhradu škody proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti
umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům.
Nemovitý majetek
Organizace je oprávněna:
a) Nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Takto zřizovatelem nabytý nemovitý majetek je předán k hospodaření této organizaci.
b) Provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technické zhodnocení, popř. další stavební úpravy, které nevyžadují zápis do katastru nemovitostí dle zvláštních předpisů; v ostatních případech je tak organizace oprávněna činit
jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Movitý majetek
Organizace je oprávněna:
a) Nabývat movitý majetek pro svého zřizovatele. Takto zřizovatelem nabytý movitý majetek je předán k hospodaření této organizaci.
b) Provádět vyřazování přebytečného a likvidaci neupotřebitelného majetku za podmínek upravených ve Směrnici –
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Zásady vztahů města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava (dále jen „Směrnice“).
c) Zcizovat movitý majetek jen s předchozím souhlasným rozhodnutím rady města.
Organizace není oprávněna majetek jakýmkoliv způsobem zcizit, zejména směnit nebo darovat, ani jej vložit do
základního kapitálu jiných osob, používat jej k účasti na podnikání třetích osob, jakkoli jej zatěžovat či jinak s ním
nakládat, mimo případů výše vyjmenovaných a případů stanovených zákonem.
Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky svých fondů a s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních
prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí tak, jak stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a tato zřizovací listina.
Pokud organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti,
zřizovatel může organizaci povolit jiné využití zdroje.
Pohledávky a dluhy:
a) Organizace je povinna sledovat a hradit své dluhy vůči věřitelům řádně a ve sjednaných lhůtách.
b) Organizace eviduje a vymáhá pohledávky vzniklé v souvislosti s její činností dle zřizovací listiny samostatně. Je
povinna sledovat, zda dlužníci plní své dluhy řádně a včas a v případě jejich prodlení zabezpečit zajištění a vymáhání pohledávek v souladu s obecně závaznými platnými předpisy.
c) Při odepisování pohledávek postupuje organizace podle příslušných právních předpisů a „Směrnice“.
d) Organizace je oprávněna postoupit pohledávku nebo soubor pohledávek, převzít dluh, přistoupit k dluhu, převzít
majetek dle § 1893 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, postoupit smlouvu, vzdát se práva a dluh prominout je s předchozím souhlasem zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– velkoobchod a maloobchod;
–– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
–– zprostředkování obchodu a služeb;
–– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
–– ubytovací služby;
–– vydavatelské služby, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
–– fotografické služby.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
MĚSTO PACOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Pacov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Pacov, Jatecká 571
sídlo: Jatecká 571, 395 01 Pacov
identifikační číslo: 75000687
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvkové organizaci se povoluje další doplňková činnost dle čl. 7.
–– Provozování prádelny (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace
sídlo: nám. Míru 4, 320 02 Plzeň
identifikační číslo: 49777688
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost jídelny;
–– pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
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–– pořádání vzdělávacích akcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
–– maloobchod.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
sídlo: Kralovická 35, 323 00 Plzeň
identifikační číslo: 70941238
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
–– zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů;
–– zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna);
–– zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace
sídlo: U Dráhy, 318 00 Plzeň
identifikační číslo: 45331359
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
c) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
d) název příspěvkové organizace: 29. mateřská škola Plzeň, Lidická 3, příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: Lidická 3, 323 00 Plzeň
identifikační číslo: 70940886
název příspěvkové organizace: 46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace (přejímající)
sídlo: Fibichova 4, 323 00 Plzeň
identifikační číslo: 70941041
46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace je právním nástupcem 29. Mateřské školy Plzeň,
Lidická 3, příspěvková organizace, na kterého přechází dnem 1. července 2016 veškerá práva, majetek a závazky
zrušené organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace
sídlo: Republikánská 25, 312 00 Plzeň
identifikační číslo: 70941033
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
–– zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů;
–– zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna);
–– zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace
sídlo: Družby 4, 312 00 Plzeň
identifikační číslo: 70940991
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
–– zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů;
–– zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna);
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–– zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace
sídlo: Staniční 72, 312 00 Plzeň
identifikační číslo: 70940959
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
–– zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů;
–– zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna);
–– zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace
sídlo: Nad Dalmatinkou 1, 312 00 Plzeň
identifikační číslo: 70940975
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
–– zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů;
–– zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna);
–– zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
sídlo: Pod Chlumem 3, 312 00 Plzeň
identifikační číslo: 70941505
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů;
–– zajištění služby péče o dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů;
–– zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního
stravování (školní jídelna);
–– zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Plzeň
b) název příspěvkové organizace: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace
sídlo: Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň
identifikační číslo: 66362521
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
• základní škola, která poskytuje základní vzdělání v souladu s ust. § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
(v platném znění)
• školní družina, která slouží výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků v souladu s ust. § 118 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (v platném znění);
• školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování dětí a žáků a závodní stravování zaměstnanců školy v souladu s ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (v platném znění).
–– poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů;
–– zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně;
–– zajištění školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení;
–– zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy;
–– výchova a rozvoj talentované mládeže.
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V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 14
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 967 (zanikající)
sídlo: Vybíralova 967, 190 00 Praha 9 – Černý Most
identifikační číslo: 70921105
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 (přejímající)
sídlo: Vybíralova 968, 190 00 Praha 9 – Černý Most
identifikační číslo: 70884480
MĚSTO PRACHATICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 20. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Prachatice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Prachatice
sídlo: Krumlovská 223, 383 01 Prachatice
identifikační číslo: 70987203
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V čl. III. Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti bodu 3.2 se za text „školní jídelna“
vkládá text „a školní jídelna – výdejna“.
a doplňuje se nový bod 3.4, který zní takto:
3.4 Příspěvková organizace má další odloučené pracoviště zřízené podle § 34 odst. 8 školského zákona na adrese:
• Prachatice, Nebahovská 1015.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 20. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Prachatice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Prachatice
sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice
identifikační číslo: 00583278
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V čl. VII Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace bodu 7.1 písmeno a)
zní:
a) Pronájem a výpůjčka nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření, s výjimkou bytů.
O výši částky za pronájem a době pronájmu rozhoduje ředitel příspěvkové organizace s tím, že může uzavřít
smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo v případě smlouvy na dobu určitou, nejdéle na
jeden kalendářní rok.
V čl. VII Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace bodu 7.1 se v písmenu d)
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3“ specifikují obory činností náležejících do živnosti volné
a písmeno d) zní:
d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3:
–– obor číslo 14) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
–– obor číslo 48) Velkoobchod a maloobchod
–– obor číslo 55) Ubytovací služby
–– obor číslo 59) Pronájem a půjčování věcí movitých
–– obor číslo 72) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
–– obor číslo 73) Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“
–– obor číslo 74) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
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Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO SEMILY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Semily
nový název: Dětské centrum Semily, příspěvková organizace
sídlo: Na Olešce 433, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00856134
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
vymezení hlavního účelu:
Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zabezpečení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dětské centrum Semily má registrovanou sociální službu
Denní stacionáře podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
vymezení tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Denní stacionář poskytuje ambulantní služby okruhu osob cílové skupiny:
–– osoby s chronickým duševním onemocněním
Služba je poskytována dětem s poruchou autistického spektra (SPA), které se přizpůsobí dětskému kolektivu a režimu v denním stacionáři.
–– osoby s chronickým onemocněním
–– osoby s jiným zdravotním postižením
–– osoby s kombinovaným postižením
–– osoby se sluchovým postižením
–– osoby s mentálním postižením
–– osoby s tělesným postižením
–– osoby se zdravotním postižením
–– rodiny s dítětem/dětmi
Služba je poskytována dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a z kulturně odlišného prostředí.
Věková struktura cílové skupiny:
–– děti předškolního věku (1 – 6 let)
–– mladší děti (7 – 10 let)
Sociální služba je poskytována pouze dětem před nástupem do 1. třídy ZŠ (tj. předškolním dětem max. do 7 let věku).
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Kulturní centrum Golf Semily
nový název: Kulturní centrum Golf Semily, příspěvková organizace
sídlo: Vejvarovo nábřeží 199, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00371394
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
nový název: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace
sídlo: Husova 2, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00085839
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Semily
nový název: Městská knihovna Semily, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 49, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00856100
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Luční Semily, Pekárenská 468
nový název: Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace
sídlo: Pekárenská 468, 513 01 Semily
identifikační číslo: 70939331
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Pod Vartou Semily
nový název: Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vartou 609, 513 01 Semily
identifikační číslo: 70939322
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální Semily
nový název: Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace
sídlo: Na Olešce, 513 01 Semily
identifikační číslo: 71166289
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola waldorfská Semily
nový název: Waldorfská mateřská škola Semily, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vartou 609, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00854727
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Sportovní centrum Semily
nový název: Sportovní centrum Semily, příspěvková organizace
sídlo: 3. května 327, 513 01 Semily
identifikační číslo: 71183680
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby Semily
nový název: Sociální služby Semily, příspěvková organizace
sídlo: Bavlnářská 523, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00854930
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
vymezení hlavního účelu:
Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zabezpečení sociálních služeb občanům podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
vymezení tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo onemocnění některým z druhů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Pečovatelská služba, terénní nebo ambulantní, je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb.
Odlehčovací služby jsou poskytovány formou pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí.
Denní stacionář poskytuje ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytnutí ubytování v bytech zvláštního určení dle podmínek pro přidělování nájemních bytů zvláštního určení
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ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Byty slouží výhradně pro seniory a občany se
zdravotním postižením. Ostatní služby jsou poskytovány formou Pečovatelské služby.
Zajištění stravy pro seniory a občany se zdravotním postižením, kteří jsou občany města Semily.
Základní činnosti organizace: Základní činnosti jsou činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Fakultativní činnosti: Poskytování fakultativních činností je upraveno vnitřními předpisy organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: čištění a praní
textilu a oděvů
• Hostinská činnost
• Krátkodobé pronájmy nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření ke kulturním, společenským,
podnikatelským a humanitárním účelům
• Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času dětí a mládeže Semily
nový název: Středisko volného času dětí a mládeže, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 380, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00854816
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily
nový název: Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 485, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00854824
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574
nový název: Základní škola Ivana Olbrachta Semily, příspěvková organizace
sídlo: Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily
identifikační číslo: 70155771
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a základní škola speciální Semily
nový název: Základní škola praktická a speciální Semily, příspěvková organizace
sídlo: Jizerská 564, 513 01 Semily
identifikační číslo: 70188408
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
vymezení hlavního účelu:
Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
vymezení tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy.
Základní škola - příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se
řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564
nový název: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace
sídlo: Jizerská 564, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00854841
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Semily
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Semily
nový název: Základní umělecká škola Semily, příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 148, 513 01 Semily
identifikační číslo: 00856096
MĚSTO ŠLUKNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Šluknov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace
sídlo: Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov
identifikační číslo: 70983836
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mateřská škola, zařízení školního stravování – školní jídelna, školní jídelna - výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1) Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Pravomoci ředitele vyplývají
z § 164 a § 165 tohoto zákona.
2) Ředitele jmenuje a odvolává rada města, která rovněž stanoví jeho plat podle zvláštních právních přepisů. Ředitel
je odpovědný radě města za činnost organizace.
3) Ředitel je povinen vnitřním předpisem nebo jinou příslušnou písemností určit statutárního zástupce ředitele, který ředitele zastupuje v plném rozsahu a je oprávněn jednat jménem organizace v době nepřítomnosti ředitele či
v době, kdy ředitel nevykonává svou funkci (např. pracovní neschopnost, odvolání či vzdání se funkce). V případě,
kdy ředitel přestane vykonávat a bude jménem organizace jednat statutární zástupce, je příspěvková organizace
povinna dát zřizovateli na vědomí, kdo funkci zástupce statutárního orgánu vykonává a od kterého okamžiku.
4) Ředitel a jeho statutární zástupce jsou při své činnosti povinni postupovat v souladu s platnými právními předpisy
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Při řízení organizace se ředitel a jeho zástupce rovněž řídí úkoly
vyplývajícími z usnesení rady města a zastupitelstva města.
5) Ředitel a jeho statutární zástupce jednají jménem příspěvkové organizace samostatně. Činí-li písemná právní jednání, podepisují se na listiny o právních jednáních tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis,
uvedou svou funkci a připojí razítko příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel bezplatně předává organizaci do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití na dobu neurčitou, je vymezen v příloze č. 1 (soupis nemovitého majetku) a v příloze č. 2
(soupis movitého majetku), které jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1) Organizace je oprávněna a povinna veškerý majetek poskytnutý zřizovatelem do správy dále rozmnožovat a spravovat tak, aby byl efektivně a ekonomicky účelně využíván především pro hlavní účel, k němuž byla organizace
zřízena a dále pak v rámci povolené doplňkové činnosti.
2) Organizace je oprávněna přijímat peněžité dary účelově neurčené, k čemuž ji zřizovatel uděluje souhlas podle
§ 39b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
3) Organizace je oprávněna vést své účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 odst. 3 písm. c)
zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
4) Práva a povinnosti organizace při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele, jakož i způsob nakládání a hospodaření s ním je upraven v příloze č. 3 (hospodaření a nakládání s majetkem), který je nedílnou součásti této
zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Šluknov
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b) název příspěvkové organizace: Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
sídlo: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov
identifikační číslo: 49888579
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mateřská škola, zařízení školního stravování – školní jídelna, školská zařízení pro zájmové vzdělávání – školní
družina, školní klub.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1) Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Pravomoci ředitele vyplývají
z § 164 a § 165 tohoto zákona.
2) Ředitele jmenuje a odvolává rada města, která rovněž stanoví jeho plat podle zvláštních právních přepisů. Ředitel
je odpovědný radě města za činnost organizace.
3) Ředitel je povinen vnitřním předpisem nebo jinou příslušnou písemností určit statutárního zástupce ředitele, který ředitele zastupuje v plném rozsahu a je oprávněn jednat jménem organizace v době nepřítomnosti ředitele či
v době, kdy ředitel nevykonává svou funkci (např. pracovní neschopnost, odvolání či vzdání se funkce). V případě,
kdy ředitel přestane vykonávat a bude jménem organizace jednat statutární zástupce, je příspěvková organizace
povinna dát zřizovateli na vědomí, kdo funkci zástupce statutárního orgánu vykonává a od kterého okamžiku.
4) Ředitel a jeho statutární zástupce jsou při své činnosti povinni postupovat v souladu s platnými právními předpisy
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Při řízení organizace se ředitel a jeho zástupce rovněž řídí úkoly
vyplývajícími z usnesení rady města a zastupitelstva města.
5) Ředitel a jeho statutární zástupce jednají jménem příspěvkové organizace samostatně. Činí-li písemná právní jednání, podepisují se na listiny o právních jednáních tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis,
uvedou svou funkci a připojí razítko příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel bezplatně předává organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití na dobu neurčitou, je vymezen v příloze č. 1 (soupis nemovitého majetku) a v příloze č. 2 (soupis
movitého majetku), které jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1) Organizace je oprávněna a povinna veškerý majetek poskytnutý zřizovatelem do správy dále rozmnožovat a spravovat tak, aby byl efektivně a ekonomicky účelně využíván především pro hlavní účel, k němuž byla organizace
zřízena a dále pak v rámci povolené doplňkové činnosti.
2) Organizace je oprávněna přijímat peněžité dary účelově neurčené, k čemuž ji zřizovatel uděluje souhlas podle
§ 39b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
3) Organizace je oprávněna vést své účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 odst. 3 písm. c)
zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
4) Práva a povinnosti organizace při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele, jakož i způsob nakládání a hospodaření s ním je upraven v příloze č. 3 (hospodaření a nakládání s majetkem), který je nedílnou součásti této
zřizovací listiny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Organizace je oprávněna k následujícím doplňkovým činnostem, které navazují na čl. V. této zřizovací listiny –
hlavní účel a předmět činnosti organizace:
1) Realitní činnost – pronájem či výpůjčka svěřených nemovitostí a nebytových prostor (dle pravidel stanovených
zřizovatelem).
2) Pronájem a půjčování věcí movitých.
3) Hostinská činnost.
4) Zajišťování pitného režimu (automaty na nápoje).
5) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
6) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Město Veselí nad Moravou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín,
				
příspěvková organizace
sídlo: Hutník 1456, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 48846856
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
V části 6. Vymezení majetkových práva a povinností se bod 6. 2. nahrazuje zněním:
Příspěvková organizace provádí předmět činnosti:
–– v budovách Základní školy Hutník 1456, ve vlastnictví zřizovatele, pronajatých smlouvou o nájmu nemovitostí,
které jsou dle příkazní smlouvy ve správě společnosti VESBYT s.r.o., Blatnická 1527, Veselí nad Moravou
–– na pozemcích, na kterých se nachází komunikace, zeleň a hřiště, ve vlastnictví zřizovatele, v areálu Základní
školy Hutník 1456, které jsou dle zřizovací listiny ve správě Služeb Města Veselí nad Moravou, Blatnická 1551,
Veselí nad Moravou.
Dále je doplněn nový bod v tomto znění:
6. 14. Příspěvková organizace provádí odpisy movitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.
Odpisy pronajatého majetku provádí zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V části 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti se bod b) doplňková činnost doplňuje o text:
–– velkoobchod a maloobchod
–– ubytovací služby
–– pronájem a půjčování věcí movitých
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změn.
MĚSTO ZLATÉ HORY
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Zlaté Hory
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlaté Hory, Nádražní 279, příspěvková organizace,
				
okres Jeseník (zanikající)
identifikační číslo: 70984263

c)

d)

e)
f)

název příspěvkové organizace: Mateřská škola Beruška Zlaté Hory, Nádražní 306, příspěvková organizace,
				
okres Jeseník (přejímající)
identifikační číslo: 70984255
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování předškolního vzdělávání a výchovy podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
Mateřská škola vykonává svou činnost v budovách:
–– na ulici Nádražní č. p. 306 (sídlo organizace), jejíž součástí je školní stravovna,
–– na ulici Nádražní č. p. 279, jejíž součástí je školní stravovna.
Školní stravovny poskytují předškolním žákům stravování a zaměstnancům příspěvkové organizace závodní stravování.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Zlatých Hor na základě výsledků
konkurzního řízení. Ředitel školy plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
nemovitý majetek uvedený v příloze zřizovací listiny, movitý majetek (samostatné movité věci a soubory movitých věcí), nehmotný dlouhodobý majetek.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
–– příspěvková organizace je oprávněna majetek hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu, k němuž byla
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zřízena a pro plnění dalších úkolů v rámci doplňkových činností dle této zřizovací listiny. Je povinna o veškerý
majetek pečovat, udržovat jej, chránit před poškozením, odcizením nebo zneužitím a zabezpečovat jeho další
zvelebování a rozvoj. V případě vzniku škod je povinna informovat zřizovatele o skutečnostech ovlivňujících
stav majetku.
–– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v operativní evidenci odděleně od majetku, který
má příspěvková organizace ve svém vlastnictví.
–– příspěvková organizace je oprávněna majetek pronajímat či vypůjčovat právnickým a fyzickým osobám k provozování sportovních a vzdělávacích aktivit a to v rámci své doplňkové činnosti. Smlouvu o pronájmu či
výpůjčce nemovitého majetku na dobu delší než 29 dnů lze uzavřít jen se souhlasem zřizovatele, bez souhlasu
zřizovatele je smlouva o pronájmu či výpůjčce neplatná.
–– při pronájmu majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného v místě a čase obvyklou,
v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související.
–– příspěvková organizace není oprávněna majetek prodat, směnit nebo darovat. Není oprávněna majetek zatížit
zástavním právem ani věcnými břemeny.
–– příspěvková organizace se svěřeným majetkem nakládá podle pokynů zřizovatele.
–– za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel ve vnitřním
organizačním předpisu příspěvkové organizace stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při
hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost.
–– příspěvková organizace nabývá dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky,
finanční majetek) s výjimkou majetku darovaného nebo děděného pro svého zřizovatele a zřizovatel jí tento
majetek předává k hospodaření.
–– zřizovatel uděluje příspěvkové organizaci souhlas k přijetí účelově neurčených peněžitých darů. Přijetí peněžitých darů účelově určených lze uskutečnit jen po udělení souhlasu zřizovatele.
–– g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– hostinská činnost;
–– pronájem a půjčování věcí movitých.
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 23. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 78, 763 02 Zlín – Malenovice
identifikační číslo: 71008047
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,
–– nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 tohoto znění:
Soupis nemovitého majetku statutárního města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
a) pozemky
b) stavby zapsané v katastru nemovitostí
c) stavby nezapsané v katastru nemovitostí
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MĚSTYS NOVÉ DVORY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Městys Nové Dvory
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory
sídlo: Masarykovo nám. 1, 285 31 Nové Dvory
identifikační číslo: 70989052
Příloha č. 1 ke zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Nové Dvory, okres Kutná Hora.
Majetek převedený a nabytý pro zřizovatele dle inventury k 31. 12. 2014.
OBEC HEŘMANICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Heřmanice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Heřmanice
sídlo: Heřmanice č. p. 4, 552 12 Heřmanice nad Labem
identifikační číslo: 71003100
Na základě usnesení 10/116/2016 zastupitelstvo obce dne 28. 4. schválilo dodatek číslo 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace, kterým předává do správy Mateřské školy Heřmanice nově pořízený majetek – chodníky
v hodnotě 408.732,– Kč.
OBEC JÍVOVÁ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Jívová
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: 783 16 Jívová č. p. 20
identifikační číslo: 70985278
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace (přejímající)
nový název: Základní škola a mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: 783 16 Jívová č. p. 20
identifikační číslo: 70985286
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Jívová
b) název příspěvkové organizace: Základní a mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: 783 16 Jívová č. p. 20
identifikační číslo: 70985286
OBEC KOZLOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2003
a) úplný název zřizovatele: Obec Kozlovice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kozlovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
sídlo: Kozlovice 186, 739 47 Kozlovice
identifikační číslo: 70914966
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního vzdělání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Další poslání základní školy jsou zakotvena v čl. 33 Listiny základních práv a svobod a v čl. 28, 29 Úmluvy o právech dítěte.
Mateřská škola zabezpečuje psychický a sociální vývoj dětí a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího
vzdělávání. Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho
individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti.
Předmět činnosti
Organizace je státní základní školou zřizovanou obcí. Oblast státní správy a samosprávy je vymezena zákonem
č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti ZŠ vymezuje ustanovení § 5 zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(1) Hlavní předmět činnosti:
Organizace poskytuje výchovu a základní vzdělání podle schválených učebních plánů a učebních osnov, v souladu
se zákonem č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy platnými v oblasti školství:
a) připravuje žáky pro další studium a praxi
b) zabezpečuje devět ročníků základního vzdělání
c) umožňuje náboženskou výchovu
1. 1. Podle zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, má
organizace tyto součásti:
a) školní družinu. Organizace v rámci školní družiny zabezpečuje výchovu, vzdělávání a rekreaci žáků mimo povinnou výuku zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností ve smyslu ustanovení § 20 zákona
č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
b) školní jídelny ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve školních jídelnách zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců organizace
c) mateřskou škola ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů.
Mateřská škola jako předškolní zařízení je v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 35/1992 Sb. o mateřských školách součástí výchovně vzdělávací
soustavy.
Zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu dětí v rodině
a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tříd o šesti let.
Mateřská škola zabezpečuje předškolní výchovu, přičemž předškolní výchova zajišťuje uspokojování přirozených
potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti.
Mateřská škola vyvíjí aktivity a organizuje činnost ve prospěch rozvoje dětí předškolní věku a ve prospěch prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Poskytuje rozumovou, mravní,
estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu.
Se souhlasem zřizovatele se může mateřská škola členit na speciální třídy nebo na třídy se specifickým zaměřením.
1. 2. Organizace spolupracuje s rodiči žáků a dětí nebo zákonnými zástupci žáků a dětí a dalšími občany s cílem
vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje žáků a dětí a prohloubení vzájemného výchovného
působení školy, rodiny a veřejnosti.
1. 3. Organizace v rámci svých možností zabezpečuje integraci žáků a dětí zdravotně postižených a žáků a dětí se
specifickými vývojovými vadami.
1. 4. Organizace zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a civilní ochrany žáků, dětí a zaměstnanců školy.
1. 5. Organizace zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem
školy a kvalitou vzdělávání.
1. 6. Organizace zajišťuje běžnou údržbu a správu majetku, zajišťuje příslušné revize.
1. 7. Organizace vede povinnou dokumentaci škol.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Zásady organizace školy a způsob jejího řízení
(1) Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván v souladu s § 7 písm. h) a v souladu s § 14 odst. 7
zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Pravomoci ředitele
vymezuje § 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitel: $1
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

je statutárním orgánem organizace, zastupuje ji navenek a jedná jejím jménem,
odpovídá za odbornou a hospodářskou činnost základní školy,
odpovídá za dodržování platných právních norem,
odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO a CO,
řídí a organizuje plnění úkolů základní školy,
zabezpečuje perspektivní rozvoj základní školy,
připravuje a předkládá ke schválení zřizovateli návrhy rozpočtu,
odpovídá za plnění rozpočtu,
uplatňuje práva a plní povinnosti zaměstnavatele,
je odpovědný za správu a ochranu svěřeného majetku,
provádí kontroly plnění úkolů,
odpovídá za plnění usnesení a pokynů zřizovatele,
odpovídá za správnost materiálů a podkladů, které předkládá zřizovateli,
analyzuje finanční a materiálně technické zabezpečení činnosti školy a zpracovává návrhy na opatření pro zřizovatele,
o) zpracovává podklady pro rozpočet, ekonomické a statistické výkazy,
p) rozhoduje a odpovídá za plnění úkolů, vytváření potřebných podmínek a za zpracování příslušných materiálů
a zpráv v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Ředitel jmenuje statutárního zástupce, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu. Statutární
zástupce také může ředitele zastupovat v případech, kdy je k tomu ředitelem písemně pověřen.
(3) Organizace se člení na tyto úseky:
a) úsek vzdělávání
b) úsek výchovy
c) úsek technicko-ekonomický
d) úsek školních jídelen
e) úsek předškolní výchovy
(4) Úseky se mohou členit na oddělení.
(5) Podrobnosti o organizační struktuře, vzájemné vztahy jednotlivých úseků a jejich hlavní činnosti upravuje organizační řád, který vydává ředitel.
(6) Operativně řídícím orgánem zřizovatele je Rada obce Kozlovice. Ta ukládá organizaci výjimečné operativní neplánované úkoly, upřesňuje ukazatele plánu a rozpočtu.
Čl. IV.
Zaměstnanci

(1) Vedoucími zaměstnanci organizace jsou
a) ředitel
b) statutární zástupce ředitele, kterého jmenuje a odvolává ředitel
c) vedoucí zaměstnanci, které jmenuje a odvolává ředitel
(2) Pedagogičtí pracovníci zajišťují činnost a úkoly úseků vzdělávání a výchovy, které jsou řízeny příslušnými zástupci ředitele. Předpokladem pro práci je vedle odborné a pedagogické způsobilosti též občanská bezúhonnost
a morální vyspělost.
(3) Hospodaření a provoz organizace zajišťují zaměstnanci technicko-ekonomického úseku.
(4) Provoz školních jídelen zajišťují zaměstnanci úseku školních jídelen.
(5) Při plnění úkolů může základní škola spolupracovat se zákonnými zástupci žáků a dětí a s experty z praxe.
(6) V oblasti pracovně-právních vztahů je ředitel školy oprávněn zejména:
a) sjednávat a ukončovat pracovní poměr se všemi zaměstnanci,
b) sjednávat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
c) sjednávat změny obsahu pracovních smluv,
d) stanovovat mzdy zaměstnanců v souladu s platnými předpisy a plánem mzdových prostředků,
e) přiznávat platové třídy, platové stupně a základní platy zaměstnanců.
Poradní orgány
(1) Hlavním poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada.
(2) Ředitel spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
(3) V souladu se zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
může být při základní škole zřízena Rada školy.
(4) Ředitel může zřídit další stálé nebo dočasné poradní orgány a komise.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodářskému využití:
Majetek
(1) Veškerý movitý a nemovitý majetek předaný organizaci do správy k jejímu vlastnímu využití zůstává i nadále
majetkem obce Kozlovice.
Majetek získaný v průběhu existence organizace po jejím zřízení je majetkem obce ve správě příspěvkové organizace. Organizace je povinna o majetek řádně pečovat a starat se o jeho ochranu, je povinna využívat jej efektivně,
účelně a hospodárně, především k hlavnímu předmětu činnosti Organizace je povinna řídit se všemi předpisy, které
regulují nakládání s majetkem obce Kozlovice.
(2) Organizace má ve správě nemovitosti a soubory movitých věcí, jež se k nim vztahují a v nich se nacházejí. Jedná
se o objekt a areál školy včetně zeleně a zpevněné plochy:
–– v Kozlovicích čp. 186 - budova školy, včetně stavebního pozemku parcela č. 386, dále pozemky - parcela číslo
2918/1, parcela č. 2918/3, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ve Frýdku-Místku
pro obec Kozlovice a katastrální území Kozlovice na listu vlastnictví č. 1
–– v Kozlovicích čp. 666 - budova školy, včetně stavebního pozemku parcela č. 930, dále pozemky – parcela číslo
804/35, parcela číslo 804/8, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ve Frýdku-Místku pro obec Kozlovice a katastrální území Kozlovice na listu vlastnictví č. 1
(3) Movitý majetek předaný organizaci do správy je vymezen inventurními seznamy ke dni 1. ledna 2003. Organizace
je povinna sjednat pojištění movitého majetku, který má ve správě.
(4) Organizace není oprávněna nemovitý majetek ani jeho část:
a) prodat, darovat ani jiným způsobem zcizit,
b) zatížit jej věcnými břemeny, zástavními právy ani jinými právy třetích osob,
c) přenechat k užívání jinému bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele na dobu delší než 30 dnů.
(5) Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o krátkodobém nájmu majetku nebo jeho části bez souhlasu zřizovatele
na dobu nejvýše 30 dnů. Dočasně nebo trvale nevyužité nebytové prostory ve svěřených objektech může organizace pronajímat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Žádost a souhlas s dlouhodobým nájmem nebytových
prostor je organizace povinna předložit s předstihem zřizovateli tak, aby bylo možno ji projednat v radě obce.
(6) Vyřadit, prodat, darovat či jinak zcizit nemovitý majetek, případně jej zatížit právy třetích osob přísluší výhradně
zřizovateli, což se vztahuje na veškerý majetek, tedy i na majetek organizace získaný její vlastní činností, tedy
v období existence příspěvkové organizace.
(7) Organizace je oprávněna provádět technické zhodnocení majetku, který má ve správě, jen v případech, kdy bude
hrazeno z rozpočtu organizace, tedy bez mimořádných nároků na rozpočet zřizovatele, technické zhodnocení majetku musí respektovat původní účel majetku a jeho využití. Technické zhodnocení nad 100 tis. korun je organizace
oprávněna provést jen se souhlasem zřizovatele.
(8) Organizace je povinna zajišťovat opravy a údržbu majetku, který má ve správě. Opravy, jejichž náklady nepřesáhnou 200 tis.korun je organizace oprávněna provést sama. Opravy, jejichž náklady přesáhnou částku 200 tis.korun
smí organizace provést jen se souhlasem zřizovatele.
(9) Organizace je povinna na majetku svěřenému do správy zajistit provádění veškerých revizí v souladu s platnými
právními předpisy.
(10) Organizace je povinna zajistit celoročně schůdnost chodníků na přístupových cestách k budovám, které jí byly
svěřeny do správy a provádět údržbu a opravy ploch a zeleně v areálu.
(11) Organizace je povinna podle pokynů zřizovatele vést evidenci a provádět inventury majetku.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Zásady hospodaření
(1) Organizace hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, případně ze státního rozpočtu, a to v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem.
Dále s prostředky svých fondů a s peněžitými dary od fyzických a právnických osob.
(2) Organizace je povinna dbát na to, aby finanční prostředky využívala hospodárně a efektivně. Peněžní prostředky,
kterými disponuje, může používat jen k účelům, na které jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na plnění
opatření a úkolů vyplývajících z právních předpisů a k zajištění nerušeného chodu školy. Prostředky může čerpat jen do výše rozpočtu stanoveného zřizovatelem na příslušný kalendářní rok, v mezích závazných ukazatelů
a v souladu s věcným plněním.
(3) Organizace je povinna předkládat zřizovateli návrh rozpočtu běžného roku v září předchozího roku nebo po dohodě se zřizovatelem v náhradním termínu. Je povinna naplánovat veškeré své výnosy a náklady. Rozpočet se stává
závazným po jeho schválení zřizovatelem.
(4) Není-li na začátku běžného roku rozpočet schválen, je jeho návrh pokládán za rozpočtové provizorium a položky,
které zřizovatel již během projednávání v radě města neschválil, nesmí organizace realizovat. Ostatní položky je
možno v každém započatém měsíci čerpat do výše jedné dvanáctiny předloženého návrhu až do doby schválení
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rozpočtu zřizovatelem.
(5) Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací je určen závaznými ukazateli, které stanovuje zřizovatel takto:
a) dotace ze státního rozpočtu stanovená normativem neinvestičních nákladů připadajících na jednoho žáka a dítě
b) příspěvek zřizovatele na provoz organizace, jehož nedílnou součástí jsou také výnosy z nájmů majetku sloužícího
k plnění úkolů v hlavní činnosti v době, kdy není dočasně plně využitý, zejména nájmem učeben, tělocvičny, ostatních nebytových prostor, hřišť a ploch ve venkovním areálu základní školy. Kalkulace sazeb nájmů za tělocvičnu
musí být předem odsouhlasena zřizovatelem.
c) výnosy z úhrady neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu a mateřské školy, vybíraný organizací od
zákonných zástupců žáků a dětí.
d) investiční příspěvek, který poskytuje zřizovatel v případě, že finanční prostředky v investičním fondu organizace
nestačí na její nezbytné investiční potřeby. Realizace nákladů týkající se investičního majetku organizace a dosahující nejméně 100 tis. korun včetně DPH za jednu položku je možné realizovat jen se souhlasem zřizovatele.
e) finanční prostředky na ostatní neinvestiční a případně investiční náklady, přidělované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu, zprostředkované přes rozpočet zřizovatele.
(6) Příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu a mateřské školy od zákonných zástupců žáků a dětí vybírá podle zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Kozlovice příspěvková organizace Příspěvky pak
organizace podle pokynů a termínů stanovených zřizovatelem převede na účet zřizovatele. Z účtu zřizovatele pak
budou tyto finanční prostředky v rámci příslušného hospodářského roku převedeny do rozpočtu organizace, která
příspěvky použije na částečnou úhradu nákladů školní družiny, školního klubu a mateřské školy. Podle usnesení
rady obce Kozlovice může organizace použít až 40% z celkové výše vybraného příspěvku ze školních družin
a školních klubů na nákup hraček do školní družiny.
(7) Pravidelně v průběhu hospodářského roku zřizovatel poskytuje organizaci příspěvek na činnost a provoz k úhradě
veškerých plánovaných nákladů.
(8) Při významnější změně svých finančně objemových podmínek může v průběhu rozpočtového období zřizovatel
krátit nebo zvýšit původně stanovený příspěvek.
(9) O dosahovaných hospodářských výsledcích je škola povinna informovat zřizovatele způsobem a ve lhůtách stanovených zřizovatelem.
(10) Výnosy a náklady týkající se hmotného investičního majetku může organizace realizovat pouze v souladu s platným usnesením rady obce Kozlovice.
(11) Uzavírat smlouvy o půjčkách, úvěrech nebo se zavazovat jiným obdobným způsobem je organizace oprávněna
pouze se souhlasem zřizovatele.
(12) Zlepšený hospodářský výsledek (zisk) bude dle pravidel stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a po schválení zřizovatelem přidělen do jednotlivých fondů. Návrh na rozdělení
předkládá ředitel.
(13) Odvody a penále hradí organizace:
a) z rezervního fondu, jde-li o porušení pravidel hospodaření s rozpočtovými prostředky
b) z příslušného fondu, jde-li o porušení pravidel hospodaření s tímto fondem
c) v případě nedostatku finančních prostředků v rezervním fondu se provede úhrada odvodu či penále snížením celkového příspěvku zřizovatele (dotace) na činnost a provoz.
(14) Hospodaření organizace je ve vnitropodnikovém účetnictví rozčleněno na jednotlivé útvary (střediska). Doplňková činnost je sledována odděleně od běžného hospodaření příspěvkové organizace v souladu se zákonem č.
586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolní a revizní činnost
(1) Vnitřní kontrolní a revizní činnost v rozsahu určeném obecně platnými právními předpisy vykonává ředitel, jako
vedoucí organizace, případně jím pověřená odpovědná osoba.
(2) Kontrolní a revizní činnost v oblasti hospodaření s prostředky poskytnutými obcí zajišťuje obec Kozlovice.
(3) Kontrolní a revizní činnost finančních prostředků poskytnutých organizaci krajským úřadem zprostředkovaných
přes rozpočet zřizovatele, provádí krajský úřad.
(4) Další kontrolní činnost je zajišťována podle obecně platných právních předpisů - Českou školní inspekcí apod.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost
2. 1. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti, jež jsou prováděny za úplatu na základě živnostenského oprávnění a jsou odděleně
sledované:
a) hostinská činnost
b) pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí
Součástí doplňkové činnosti je i poskytování krátkodobých a dlouhodobých pronájmů dle platného ceníku schváleného zřizovatelem, ke kterému není třeba živnostenského oprávnění.
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2. 2. Organizace může provozovat vymezenou doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že tato činnost nenarušuje
plnění hlavního předmětu činnosti, a že ve své hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, plní všechny úkoly stanovené zřizovatelem, a že prostředky získané doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své hlavní činnosti.
2. 3. Veškeré jednotlivé doplňkové činnosti mohou být provozovány pouze za účelem dosažení zisku.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2005
a) úplný název zřizovatele: Obec Kozlovice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kozlovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace
sídlo: Kozlovice 186, 739 47 Kozlovice
identifikační číslo: 70914966
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V Čl. II. se zrušuje název článku, uvodní ustanovení a odstavec (1) a nahrazuje tímto zněním:
1. Hlavní činnost
a) Poskytování předškolního vzdělávání v souladu s cíli s předškolního vzdělávání
b) Poskytování základního vzdělávání v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a školními vzdělávacími programy
c) Zajišťování zájmového vzdělávání
d) Uskutečňování školního stravování dětí a žáků
e) Zabezpečování závodního stravování zaměstnanců škol
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Čl. III. se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace navenek samostatně a je odpovědný zřizovateli za činnost příspěvkové organizace.
Při své činnosti je povinnen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními
předpisy a jeho vnitřními organizačními předpisy.
Čl. V se zrušuje.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V Čl. VI. se odstavec (6) zrušuje.
Dosavadní odstavce (7) až (14) se přečíslovávají na odstavce (6) až (13).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V Čl. II odstavec (2) bod 2.1 se za písmeno b) doplňuje písmeno c) s tímto zněním:
c) Poskytování stravování cizím strávníkům
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: Obec Kozlovice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace
sídlo: Kozlovice 186, 739 47 Kozlovice
identifikační číslo: 70914966
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Odst. 1 čl. VII se mění a doplňuje takto:
Veškerý movitý a nemovitý majetek předaný organizaci do správy k jejímu vlastnímu využití zůstává i nadále
majetkem obce Kozlovice.
Veškerý movitý a nemovitý majetek získaný od 1. 4. 2009 nabývá příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000
Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb., ustanovení § 27 odst. 4, pro svého zřizovatele a k tomuto úkonu nepotřebuje
předchozí písemný souhlas zřizovatele dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb., ustanovení
§ 39b odst. 1.
Příspěvková organizace je povinna o majetek řádně pečovat a starat se o jeho ochranu, je povinna využívat je
efektivně, účelně a hospodárně, především k hlavnímu předmětu činnosti organizace.
Organizace je povinna se řídit všemi předpisy, které regulují nakládání s majetkem obce Kozlovice.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Obec Kozlovice
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b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace
sídlo: Kozlovice 186, 739 47 Kozlovice
identifikační číslo: 70914966
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Odst. 2 čl. VII. se ruší a je nahrazen textem:
Organizace mají ve správě nemovitosti a soubory movitých věcí, jež se k nim vztahují a v nich se nacházejí. Jedná
se o objekt a areál školy včetně zeleně a zpevněné plochy:
–– v Kozlovicích č. p. 186 – budova Základní školy v Kozlovicích, včetně stavebního pozemku parcela č. 386, dále
pozemky – parcela číslo 2918/1, parcela č. 2918/3, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm ve Frýdku-Místku pro obec Kozlovice a katastrální území Kozlovice na listu vlastnictví č. 1,
–– v Kozlovicích č. p. 666 – budova Mateřské školy v Kozlovicích, včetně stavebního pozemku parcela č. 930,
dále pozemky – parcela číslo 804/35, parcela číslo 804/34, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm ve Frýdku-Místku pro obec Kozlovice
a katastrální území Kozlovice na listu vlastnictví č. 1.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změn.
OBEC LOUČKA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Loučka
b) název příspěvkové organizace: Základní a škola a mateřská škola Loučka, okres Vsetín, příspěvková organizace
sídlo: 756 44 Loučka č. 188
identifikační číslo: 05292930
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– poskytování předškolního vzdělání
–– poskytování základního vzdělání
–– poskytování školských služeb podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb.,
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel školy, plní úkoly vedoucího organizace, jedná jménem organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
dlouhodobý hmotný majetek
–– budovy v hodnotě 34 623 170,– Kč
–– pozemky v hodnotě 368 785,– Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Vymezení majetkových práv se řídí Zřizovací listinou Základní školy a mateřské školy Loučka, okres Vsetín, příspěvková organizace čl. VIII.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem venkovního sportovního areálu
–– reklamní činnost a pronájem reklamních ploch
–– koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
–– výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání
–– hostinská činnost
–– výroba, prodej a pronájem výrobků za účelem zisku pro hlavní činnost
–– tiskové a kopírovací služby
–– provoz internetového centra
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
OBEC NOVÝ OLDŘICHOV
oznamuje
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vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Nový Oldřichov
b) název příspěvkové organizace: Centrum pro vzdělávání a kulturu
sídlo: Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov
identifikační číslo: 04763564
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– pořádání klasických a alternativních představení v oblasti divadelního, hudebně dramatického a tanečního umění v podání profesionálních i neprofesionálních souborů či umělců,
–– pořádání koncertů různých žánrů hudby v podání profesionálních i neprofesionálních hudebníků, hudebních
skupin či těles,
–– pořádání konfrontačních a inspirativních setkání a přehlídek, hudebních a divadelních festivalů,
–– pořádání výstav originálů a kopií výtvarných děl či fotografií profesionálních i neprofesionálních autorů,
–– pořádání zábavních a estrádních vystoupení, přehlídek, soutěží, společenských večerů a plesů,
–– pořádání trhů tradičních řemesel,
–– pořádání výchovných přednášek a besed pro školy a veřejnost,
–– pořádání představení pro mateřské, základní, střední školy/specifické cílové skupiny,
–– pořádání akcí rozvíjejících spolkovou činnost,
–– pořádání výuky v oblasti umění a společenského tance,
–– pořádání hudebních kurzů, dramatických kurzů a kurzů společenského tance,
–– pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí,
–– pořádání filmových představení na základě podlicenčních nebo obdobných smluv o pronájmu filmových kopií,
–– pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby obce a jeho organizací,
–– veřejné předvádění audiovizuálních děl,
–– provádění propagace, veřejné osvěty, formou publikační činnosti, vydávání periodických a neperiodických publikací, distribuce propagačních a informačních materiálů vydávaných zřizovatelem nebo organizacemi zřizovatele,
–– nahrávání a jiné služby související s pořizováním audio či audiovizuálního pro archivní a dokumentační účely
zřizovatele, spolky, neziskové organizace,
–– poskytování prostor pro zkoušky místním neprofesionálním hudebním skupinám či ochotnickým divadelním
souborům,
–– poskytování prostor pro spolkovou činnost,
–– provozování vlastních internetových stránek,
–– vydávání neperiodických tiskovin
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem je vedoucí. Vedoucí je oprávněn organizaci zastupovat navenek, jednat jejím jménem ve
všech záležitostech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou a dalšími právními předpisy,
a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
nemovitý majetek v hodnotě 24,204,556,– Kč
movitý majetek v hodnotě 2. 099.717,15 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
dle čl. VIII zřizovací listiny
1. Organizace hospodaří s majetkem předaným k hospodaření zřizovatelem, majetkem získaným vlastní činností,
který nabývá pro svého zřizovatele, (obojí jen „svěřený majetek“) a majetkem vlastním.
2. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, je uvedeno
v příloze k této zřizovací listině.
3. Organizace nabývá vlastní činností majetek svým jménem pro svého zřizovatele a získává k němu právo hospodaření.
4. Organizace může do svého vlastnictví nabývat pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena,
a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem – organizace může přijímat peněžité dary účelově neurčené v neomezené výši, v případě účelových peněžitých darů a ostatních darů pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
c) děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
5. Nevyplývá-li výslovně z příslušného právního úkonu, že organizace má nabýt majetek svým jménem do vlastnic-
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tví dle odstavce 4 tohoto článku, platí, že organizace má z tohoto právního úkonu nabýt majetek svým jménem pro
svého zřizovatele a získat k němu právo hospodaření dle odstavce 3 tohoto článku.
dle čl. VIII zřizovací listiny
1. Organizace je povinna svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní činností o majetek, který získala do
vlastnictví dle Čl. VII odst. 4 této listiny, spravovat pro účel, k němuž byla zřízena. Tento majetek je povinna efektivně a ekonomicky využívat, pečovat o jeho ochranu a zvelebení. Stav a pohyb majetku zachycuje v účetnictví
a vede o něm řádnou evidenci. Při nakládání s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem.
2. S nemovitostmi nesmí organizace nakládat, nemůže je zcizit, vložit do podnikání, nesmí jimi ručit, zatížit je věcnými břemeny, zástavními právy, dluhy ani jinými povinnostmi. Svěřený nemovitý majetek nebo jeho části na
dobu delší než 29 dnů organizace pronajímá nebo poskytne jako výpůjčku jen jménem zřizovatele, a to na základě
a podle podmínek rozhodnutí zřizovatele učiněného v souladu se zákonem o obcích. Organizace je povinna dbát
na efektivní využití všech prostor a částí nemovitostí. Prostory nebo části nemovitostí, které nebude sama využívat
nebo k nimž nájem či výpůjčka skončí, zřizovateli včas předem oznámí.
3. S dlouhodobým hmotným movitým a s dlouhodobým nehmotným majetkem může organizace nakládat, tento
majetek převzít, věcně jej zatížit nebo přenechat jinému subjektu k užívání jen na základě rozhodnutí zřizovatele.
Nabývat tento majetek může organizace po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, který poskytuje vždy pro
jeden právní úkon.
4. Nakládání s drobným dlouhodobým majetkem, drobným dlouhodobým nehmotným majetkem a ostatním majetkem je v kompetenci organizace nestanoví-li zákon nebo zřizovatel jinak.
5. Pokud se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně zřizovateli. Pokud zřizovatel
písemnou nabídku odmítne, lze majetek převést na třetí osobu jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
6. Organizace je povinna o veškerý majetek řádně pečovat a vést o něm předepsanou evidenci; dále je povinna jej
spravovat podle provozních předpisů a udržovat jej tak, aby jeho fyzický a technický stav odpovídal obvyklému
opotřebení a nebyla neúměrně snižována jeho hodnota.
7. Organizace je povinna pečovat o zachování majetku. Majetek musí být ochráněn před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím. Organizace zajišťuje provádění revizí a je povinna zajistit pojištění majetku, (kromě
pojištění svěřených nemovitostí, které zajišťuje zřizovatel) zejména proti krádeži, živelné pohromě, dále havarijní
pojištění a povinné ručení u vozidel a pojištění proti úrazu jiné osoby v objektech organizace.
8. Organizace je povinna chránit majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a na
vydání bezdůvodného obohacení.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Na dobu neurčitou.
OBEC PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 19. 10. 2015
a) úplný název zřizovatele: Obec Prostřední Poříčí
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Prostřední Poříčí, příspěvková organizace
sídlo: Prostřední Poříčí 75, 679 62 Křetín
identifikační číslo: 71294406
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřská školy
a školní jídelny – výdejny.
1) mateřská škola
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
2) zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje školní jídelna – výdejna
Příspěvková organizace jako školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje
jiný provozovatel stravovacích služeb; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak usta-
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novením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta
obce Prostřední Poříčí.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Nemovitý majetek (budovu) využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý majetek nemá organizace „svěřený“.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, který příspěvková organizace vede
v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení;
b) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. f)
této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“)
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
vlastnictví,
d) zajistit majetek dle pokynů zřizovatele,
e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním
údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
i) při pronajmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,
j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková
organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se
tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
l) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací,
m) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost

Částka 5/2016

Ústřední věstník

stránka 91

příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
3. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného jí k hospodaření, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími
činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
4. Za ochranu svěřeného majetku a výkonu práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
4. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví
odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
5. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného a to:
–– zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
–– zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
b) pojistit majetek,
c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,
d) trvale sledovat, zda dlužníci včas řádně platí své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv
z těchto závazků vyplývajících,
e) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
C. Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
6. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních přepisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů
nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
7. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU neb z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko- české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.
Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat
pouze po předchozím schvální investičního záměru zřizovatelem.
8. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v jednotlivých případech
realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičních záměrů zřizovatele.
D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace
Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
OBEC ZLONÍN
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 11. 2. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Zlonín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlonín
sídlo: Zlonín 8, 250 64 Zlonín
identifikační číslo: 04916204
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
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(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je provozování mateřské školy.
3. Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta
Obce Zlonín.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
3. Ředitel organizace je zodpovědný zřizovateli za řádné plnění úkolů příspěvkové organizace, vydává provozní řády
organizace a příp. ceníky služeb organizace, které předkládá ke schválení zřizovateli.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí. Zřizovatel, za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000
Sb., o obecním zřízení, předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru
nemovitostí, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.) Zřizovatel předává příspěvkové
organizaci k hospodaření předávacím protokolem ostatní majetek. Ostatní majetek příspěvková organizace vede
v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení;
b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu trvalé
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Zlonín nebo pro obec Zlonín, a to k okamžiku jeho
převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt za podmínek uvedených v této zřizovací listině
do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
3. Rozsah svěřeného majetku a jeho hodnota budou každoročně aktualizovány podle inventarizace provedené dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z čeho bude vyhotovován zápis o inventarizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“)
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
2. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvkové organizace ve svém
vlastnictví,
d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním
údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V pří-
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padě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,
j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková
organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se
tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
l) řídit se při nakládání s trvale nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje
vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací,
m) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek
nebo nebytový prostor s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; pronájem nebo výpůjčka majetku však
nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
5. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného jí k hospodaření, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími
činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
6. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
2. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
1. zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
2. zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním,
3. zvlášť majetek nabytý dalším způsobem.
b) pojistit majetek,
c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,
d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková
organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Další práva a povinnosti
1. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
a) Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
100.000,– Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů
nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
3. Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Zlonín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlonín
sídlo: Zlonín 8, 250 64 Zlonín
identifikační číslo: 04916204
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
3. Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele.
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
4. příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonnými normami.
5. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých darů účelově neurčených. O jejich přijmutí rozhoduje ředitel a informuje zřizovatele.
6. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
7. Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
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