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MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název státní příspěvkové organizace: Institut pro veřejnou správu Praha
sídlo: Na Perštýně 11, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 007030
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zřizovací listina se mění takto:
V části Účel zřízení a předmět činnosti, A. HLAVNÍ ČINNOST, se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:
12. Zajišťování zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V části Účel zřízení a předmět činnosti, se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:
21. Zajišťování zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u organizační složky státu ke dni 1. 11. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název organizační složky státu: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
sídlo: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
identifikační číslo: 48135453
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Účel zřízení OSS
a) poskytovat vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 68-42-N/05 Dopravně bezpečnostní činnost a 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení ukončené absolutoriem a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost,
b) provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat jazykové vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Centru jazykového a dalšího vzdělávání pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních
složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra, ústředních orgánů
státní správy a bezpečnostních sborů se souhlasem Ministerstva vnitra,
c) provádět programy výchovy k lidským právům pro Policii ČR a Ministerstva vnitra, podílet se na prevenci kriminality,
d) poskytovat Policii ČR součinnost v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu,
e) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení a autodopravy. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, studentů a žáků Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze, organizačních složek státu a státních příspěvkových
organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra,
f) poskytovat vzdělání a služby jiným orgánům a organizacím může na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen, poskytovat může vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra.
2. Předmětem činnosti OSS je
a) poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem, poskytování středního vzdělání s maturitní
zkouškou, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání zaměstnanců, a poskytování jazykového
vzdělávání,
b) zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programů prevence kriminality a výchovy k lidským
právům,
c) zabezpečování součinnosti k akcím zajišťujícím bezpečnost státu,
d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel, služeb při provozování střelnice, knihovny, sportovních a kulturních zařízení a autodopravy,
e) poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném,
f) poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra,
g) hospodaření s movitým a nemovitým majetkem.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Organizační uspořádání OSS určí její vedoucí.
Vedoucím OSS je ředitel školy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Seznam movitého majetku
a) je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny a uložena u zřizovací listiny OSS,
b) movitý majetek vymezený zřizovatelem v „Opatření o určení movitého majetku organizační složky státu Vyšší
policejní škola Ministerstva vnitra v Praze“ č. j. MV-119201-1/OBVV/VO-2012, se stavem k provedené fyzické
inventarizaci k 30. 9. 2012 činí 73 797 947,85 Kč.
2. Nemovitý majetek OSS zahrnuje stavby a pozemky zapsané v katastru nemovitostí
a) u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha:
na LV č. 120 obec Hlavní město Praha, katastrální území Hrdlořezy,
na LV č. 511 obec Hlavní město Praha, katastrální území Hloubětín.
b) u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov:
na LV č. 133 obec Kryštofovy Hamry, katastrální území Kryštofovy Hamry.
Seznam nemovitého majetku tvoří přílohu tohoto opatření.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
3. OSS není oprávněna nemovitý majetek bez písemného souhlasu zřizovatele převést na třetí subjekt, ani zatížit
věcným břemenem případně jinými závazky.
4. OSS není oprávněna movitý majetek, který přesahuje potřeby příslušné organizační složky, bez písemného souhlasu zřizovatele převést na právnické nebo fyzické osoby.
5. Ministerstvo vnitra si podle § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zcela vyhrazuje schvalování smluv o úplatném nabytí nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor OSS.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
OSS je zřízena na dobu neurčitou.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Zařízení služeb MZe s.p.o.
sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
identifikační číslo: 71294295
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. V článku VI. PŘEDMĚT ČINNOSTI, Hlavní činnost se ruší bod 5, týkající se mateřské školy;
2. V článku VI. PŘEDMĚT ČINNOSTI, Hlavní činnost se dále ruší bod 6;
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. V článku VI. PŘEDMĚT ČINNOSTI, Jiné činnosti, bod 4. Živnosti volné se nově přidává odrážka „Zajišťování
stravování v předškolním zařízení“, a odrážka „Pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti“ je nově rozšířena v tomto znění: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti“.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 12. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
sídlo: Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem
identifikační číslo: 72048972
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Do článku IV. „Předmět činnosti“ části „HLAVNÍ ČINNOSTI“, odst. 5, písm. c) se vymazává poslední část věty
„stejně jako o zvěř v uznané bažantnici“.
2. Odst. 6 se nově upravuje takto: „V souvislosti s péčí o kulturní památky a se sbírkami muzejní povahy, se kterými hospodaří, plní funkce muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 a 5 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
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muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále plní funkci kulturního
zařízení, zaměřujícího se na dokumentační, informační a popularizační činnost v oblasti chovu starokladrubského
koně a vývoje krajiny, poskytujícího služby veřejnosti, se zaměřením na odbornou a laickou veřejnost.“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Do článku VI. „Předmět činnosti“, části „JINÉ ČINNOSTI“, odst. 1 se za písmeno e) vkládá písmeno f):
f) Výkon správy drobných vodních toků, jejichž správcem byla státní příspěvková organizace určena.
2. Pořadí následujících písmen článku se z důvodu vložení nového písmene f) mění v abecedním pořádku.
3. Do ustanovení pod písmenem h) se vkládá nová první věta:
„správa lesního majetku v rozsahu nezbytném pro vlastní činnost;“
4. Vymazávají se „Živnosti vázané“, tj. odst. 3 „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.“
5. Pořadí následujících čísel odstavců článku se z důvodu vymazání odst. 3 mění v číselném pořádku.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
zřizuje státní příspěvkovou organizaci ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizační složky státu: Správa Národního parku České Švýcarsko
sídlo: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
identifikační číslo: 06342477
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Základní účel státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“) je
ochrana přírody na území Národního parku České Švýcarsko (dále jen „NP České Švýcarsko“) a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen „CHKO Labské pískovce“).
2. Předmětem hlavní činnosti Správy je:
a) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákony,
b) zajišťování strážní služby, kontrolní činnosti a dohledu nad dodržováním zákonnosti v rámci své věcné a územní
působnosti,
c) zajišťování odborné správy a péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně přírody a krajiny,
d) správa drobných vodních toků na území NP České Švýcarsko,
e) zajišťování odborných činností v ochraně přírody a krajiny, tj. zejména provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů, monitoringu, šetření a dokumentace v ochraně přírody a krajiny, ukládání, zpracovávání,
vyhodnocování a poskytování dat v ochraně přírody, poskytování informací, vypracovávání odborných stanovisek
v oboru ochrany přírody a krajiny; zajišťování zpracování návrhů zásad péče a jejich realizaci o NP České Švýcarsko a návrhů plánů péče a jejich realizaci o CHKO Labské pískovce, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a jejich ochranná pásma, o přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma na území NP
České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce,
f) vytváření odborných podkladů, zajišťování inventarizací, monitoringu a péče o evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 v rámci své územní působnosti; zpracovávání návrhů souhrnů doporučených
opatření pro ptačí oblast Labské pískovce a evropsky významné lokality České Švýcarsko a Labské údolí,
g) odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, myslivosti, rybářství, vodního hospodářství, ochraně zemědělského půdního fondu, územního plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady, geologie
a hydrogeologie a podobně v rámci své územní působnosti,
h) koordinační činnost v oblasti výzkumu a monitoringu v rámci své územní působnosti,
i) nabývání majetku do vlastnictví státu se vznikem příslušnosti hospodařit s tímto majetkem pro Správu a nabývání
majetku v rámci nabídky mezi státními organizacemi a organizačními složkami státu,
j) zajišťování odborné správy lesů a hospodaření v lesích dle zvláštního právního předpisu včetně hospodaření s jiným lesním majetkem a provádění navazujících výrobních a obchodních činností; výkon funkce odborného lesního hospodáře na území NP České Švýcarsko,
k) výkon práva myslivosti a rybářství, včetně navazujících obchodních činností,
l) činnost v oboru cestovního ruchu na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, včetně usměrňování
návštěvnosti a jiných aktivit na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce a provozování parkovišť,
autokempů a tábořišť,
m) informační a osvětová činnost (např. provozování návštěvnických středisek a zařízení specializovaných na ekolo-
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gickou výchovu, ekologická výchova a vzdělávání, průvodcovská služba),
n) propagační a publikační činnost v oboru ochrany přírody a životního prostředí, vydávání a prodej knih, periodik,
propagačních předmětů a ostatních publikací v oboru ochrany přírody a krajiny,
o) vytváření, získávání, zpracovávání, správa, interpretace, zpřístupňování a poskytování dat a dokumentace na úseku ochrany přírody a krajiny v rozsahu své působnosti; spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR při
tvorbě a provozování Informačního systému ochrany přírody,
p) naplňování mezinárodních závazků vyplývajících z dohod, programů či projektů týkajících se území NP České
Švýcarsko nebo CHKO Labské pískovce.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Vnitřní strukturu stanoví organizační řád Správy, který upravuje také vztahy a náplň činnosti jednotlivých útvarů.
Organizační řád vydává ředitel Správy.
Statutárním orgánem Správy je ředitel.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Práva a povinnosti z pracovněprávních a majetkoprávních vztahů přecházejí ke dni vzniku Správy z organizační
složky státu Správa Národního parku České Švýcarsko na Správu (čl. II bod 10 zákona č. 123/2017 Sb.).
Ministerstvo životního prostředí jako zřizovatel Správy si dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo
schvalování smluv při úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby ve prospěch státu.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) hostinská a ubytovací činnost,
b) jiná obchodní a zahraničně obchodní činnost,
c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Činnosti, k jejichž vykonávání je třeba oprávnění podle živnostenského zákona, provozuje Správa na základě dokladů prokazujících toto oprávnění.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Aš, příspěvková organizace
sídlo: Na Vrchu 1207/26, 352 01 Aš
identifikační číslo: 47723378
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 27. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící
				
a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
sídlo: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
identifikační číslo: 60884690
Zřizovací listina se mění takto:
Doplňuje se příloha soupis a specifikace nemovitého majetku o nemovitý majetek, který je uveden v příloze č. 1
tohoto dodatku.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Na zámku, příspěvková organizace
sídlo: Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice
nové sídlo: č.p. 1, 747 68 Kyjovice
identifikační číslo: 71197001
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Harmonie, příspěvková organizace
sídlo: Chářovská 785/85, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem
nové sídlo: Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
identifikační číslo: 00846384
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Náš svět, příspěvková organizace
sídlo: Pržno 239, 739 11 Pržno
nové sídlo: č.p. 239, 739 11 Pržno
identifikační číslo: 00847046
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Borovského 2315/1, 734 01 Karviná - Mizerov
nové sídlo: Borovského 2315/1, Mizerov, 734 01 Karviná
identifikační číslo: 00844985
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Ľudovíta Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava - Poruba
nové sídlo: Ľudovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava
identifikační číslo: 70947911
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Opava, Nádražní okruh 11,
				
příspěvková organizace (zanikající)
sídlo: Nádražní okruh 674/11, Předměstí, 764 01 Opava
identifikační číslo: 47813512
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace
				
(přejímající)
nový název: Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace
sídlo: Solná 417/8, 746 01 Opava - Město
nové sídlo: Nádražní okruh 674/11, Předměstí, 764 01 Opava
identifikační číslo: 47813512
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Mladeč, Nové Zámky č. p. 2, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 70890871
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A1, A2 a B mění takto:
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část B) Nemovitý majetek - pozemky se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 70890871
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající text odst. 1 článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto textem:
1. Účelem zřízení Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace (dále jen „organizace“) je podílet se na
ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje, případně na
dalším území.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
sídlo: Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc
identifikační číslo: 00100625
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající text odst. 1 článku II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto textem:
1. Vědecká knihovna v Olomouci je veřejnou univerzální vědeckou knihovnou. Zaručuje rovný přístup k veřejným
knihovnickým a informačním službám všem bez rozdílu.
2. Posláním knihovny je budovat knihovní fond, umožnit jeho zpřístupňování, aktivní využívání a poskytovat další
knihovnické, bibliografické a informační činnosti.
Své poslání knihovna plní zejména tím, že:
a) shromažďuje a trvale uchovává a zabezpečuje ochranu domácí produkce získané cestou povinného výtisku, systematicky buduje fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a dalších materiálů a informačních
pramenů pořízené koupí, darem a výměnou včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací se zřetelem k potřebám uživatelů a v souladu s požadavky všeobecné dostupnosti
literatury a informací,
b) propaguje a diferencovaně zpřístupňuje knihovní fondy fyzickým a právnickým osobám, jak přímým půjčováním
a využíváním vnitrostátní i mezinárodní výpůjční služby, tak prostřednictvím bibliografické a informační činnosti
a všemi formami práce se čtenářem; spolupráce s Národní knihovnou ČR při zpracování národní bibliografie
a souborného katalogu a dalších kooperačních aktivitách,
c) řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a informatizace z hlediska potřeb oboru a požadavků veřejnosti; podílí se na vědeckovýzkumné, průzkumové, studijní a rozborové činnosti knihoven, na plnění
úkolů národního i celostátního charakteru; v rámci svých činností racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky a aplikací automatizovaných systémů,
d) zabezpečuje ochranu a konzervaci historických knihovních fondů včetně restaurování vzácných a unikátních děl,
e) vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
3. Vědecká knihovna v Olomouci podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozu veřejných
informačních služeb (knihovní zákon) je součástí systému knihoven vykonávající koordinační odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti na úrovni Olomouckého kraje zejména
v těchto oblastech:
a) je střediskem pro shromažďování, zpracování a uchování knihovních fondů (též historických fondů, regionální
literatury a speciálních dokumentů) a pro jejich využívání,
b) funguje jako centrum meziknihovních veřejných služeb včetně mezinárodních,
c) plní funkci odborného střediska pro veřejné knihovny Olomouckého kraje,
d) vykonává regionální funkce a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji; podepisuje písemné smlouvy o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny,
e) spolupracuje s knihovnami v kraji při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických
a informačních služeb,
f) plní funkci krajského databázového a informačního střediska, poskytuje přímo nebo zprostředkovaně kopie za
úplatu,
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g) organizuje vzdělávací akce pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť, realizuje rekvalifikační program
pro pracovní činnost – odborný knihovník a informační pracovník,
h) je střediskem pro bibliografickou práci, zejména garantem regionální bibliografie,
i) vydává čtvrtletní časopis KROK, vydává a podílí se na vydávání bibliografických a regionálních a odborných
publikací a prodává je,
j) podílí se na výzkumu, vývoji a inovacích v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb využitím
knihovních fondů pro základní výzkum a ověřování jeho výsledků, šíření výsledků prostřednictvím výuky a publikování a poskytováním informačních zdrojů pro vědu, vývoj a inovaci prostřednictvím knihovního fondu a informačních zdrojů.
4. Vědecká knihovna v Olomouci zpracovává konzervační fond z knihovních dokumentů, které získává jako příjemce povinného výtisku podle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích a podle zák. č. 46/2000 Sb.,
(tiskového zákona)
v platném znění.
5. Organizace zajišťuje pro svého zřizovatele pronájem bytů a nevyužívaných nebytových prostor v objektech, které
převzala do správy.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Mladeč, Nové Zámky č. p. 2, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 70890871
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A1, A2 a B mění takto:
Část A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje následujícím novým zněním.
Část B) Nemovitý majetek - pozemky se nahrazuje následujícím novým zněním.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
zrušení u příspěvkové organizace ke dni 31. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických
				
pracovníků, Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 71177451
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Konice, Vrchlického 369 (zanikající)
sídlo: Vrchlického 369, 798 52 Konice
identifikační číslo: 47922141
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Plumov, Balkán 333 (přejímající)
sídlo: Balkán 333, 798 03 Plumov
identifikační číslo: 47922320
Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodářskému využití:
mění se takto:
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňuje následující položka:
–– Pozemek označený jako p. p. č. 6148/10, obec a katastrální území Polička.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č. p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, dochází
k následujícím změnám:
–– pozemek, označený jako p. p. č. 963/5, obec a katastrální území Žampach.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Úsměv, poskytovatel sociálních služeb (zanikající)
sídlo: 277 43 Chlumín 123
identifikační číslo: 71209301
b) název příspěvkové organizace: Rybka poskytovatel sociálních služeb (přejímající)
sídlo: Tovární 122, 277 11 Neratovice
identifikační číslo: 71209310
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222
sídlo: Pražská 1222, 269 01 Rakovník
identifikační číslo: 47019689
Zřizovací listina se mění takto:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Článek V. Doplňková činnost nově zní:
1. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provádět tuto doplňkovou činnost:
• Hostinská činnost
• Provozování autoškoly
• Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
• Zprostředkování obchodu a služeb
• Velkoobchod a maloobchod
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• Ubytovací služby
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
3. Doplňkovou činnost, která je živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna organizace vykonávat dnem vzniku oprávnění provozovat
živnost podle tohoto zákona.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní
				
jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
sídlo: Heverova 191, 280 50 Kolín IV
identifikační číslo: 48665860
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se odebírá z hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 668150 Kolín
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely
2900/53

Druh pozemku
ostatní plocha

Výměra v m2
2

Způsob využití
ostatní komunikace

Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475
sídlo: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem
identifikační číslo: 00663565
Zřizovací listina se mění takto:
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673
sídlo: Hlaváčkovo nám. 673, 274 01 Slaný
identifikační číslo: 00069485
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se přidává k hospodaření nemovitý majetek takto:
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 749508 Otruby
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely
209/2

Druh pozemku
ostatní plocha

Výměra v m2
5247

Způsob využití
neplodná půda

Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
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sídlo: Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 14451077
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se odebírá z hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 602191 Benešov u Prahy
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely
Druh pozemku
Výměra v m2
Způsob využití
2364/25
ostatní plocha
28
jiná plocha
2364/26
zastavěná plocha a nádvoří 5
na pozemku p. č. 2364/26 stojí stavba bez č. p., garáž, stavba je součástí p. č. 2363/10
2364/27
zastavěná plocha a nádvoří 2
na pozemku p. č. 2364/27 stojí stavba bez č. p., garáž, stavba je součástí p. č. 2363/9
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 602191 Benešov u Prahy
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výměra v m2

Způsob využití

2364/18
ostatní plocha
7
jiná plocha
2364/19
zastavěná plocha a nádvoří 17
na pozemku p. č. 2364/19 stojí stavba bez č. p., občanská vybav., stavba je součástí p. č. 2364/2
2364/20
ostatní plocha
11
jiná plocha
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
sídlo: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
identifikační číslo: 61100277
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se odebírá z hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 614271 Březnice
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely Druh pozemku
Výměra v m2 Způsob využití
225/3
zastavěná plocha a nádvoří 1047
na pozemku p. č. 225/3 stojí stavba č. p. 419, občanská vybavenost, část obce Březnice
1512/57
ostatní plocha
94
ostatní komunikace
1512/8
zahrada
296
1512/14
zahrada
1680
1512/22
zahrada
534
1512/23
ostatní plocha
34
ostatní komunikace
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 614271 Březnice
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely Druh pozemku Výměra v m2
223/8
orná půda
351
1512/58
orná půda
3334
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.

Způsob využití
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Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště, Hluboš 178
sídlo: 262 22 Hluboš 178
identifikační číslo: 00069647
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se odebírá z hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 627968 Dobříš
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely Druh pozemku
Výměra v m2 Způsob využití
st. 1639/2
zastavěná plocha a nádvoří 51
na pozemku stp. č. 1639/2 stojí stavba č. p. 1044, 1045, bytový dům, část obce Dobříš, LV 3181
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady,
					
příspěvková organizace
sídlo: Boučkova 355, 290 40 Poděbrady
identifikační číslo: 49535013
Zřizovací listina se mění takto:
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,
				
Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
sídlo: Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou
identifikační číslo: 49518925
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 672718 Kralupy nad Vltavou
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely
175/15

Druh pozemku
ostatní plocha

Výměra v m2 Způsob využití
2273
sportoviště a rekreační plocha

Příspěvkové organizaci se odebírá z hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 672742 Mikovice u Kralup nad Vltavou
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely
Druh pozemku
Výměra v m2 Způsob využití
spoluvlastnický podíl 53/366, st. 371
zastavěna plocha a nádvoří 491
na pozemku stp. Č. 371 stojí stavba č. p. 379, bytový dům, část obce Mikovice
Nemovitosti – stavby:
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Na parcele
spoluvlastnický podíl 53/366, stavba č. p. 379, část obce Mikovice, na st. 371
č. bytové jednotky 379/2
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Způsob využití
bytový dům byt

Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
sídlo: Vítězná 616, 282 27 Český Brod
identifikační číslo: 48665967
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se odebírá z hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 622737 Český Brod
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely Druh pozemku
2111
ostatní plocha

Výměra v m2
8

Způsob využití
jiná plocha

Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
sídlo: Dubská, 272 03 Kladno
identifikační číslo: 16977246
Zřizovací listina se mění takto:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek I. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti nově zní:
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen zákon č.
561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy.
Příspěvková organizace sdružuje:
Střední odborné učiliště - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Střední odborná škola - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Domov mládeže - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 117 zákon č. 561/2004 Sb.,
a prováděcími předpisy.
Školní jídelna - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb.,
a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje s účinností od
1. ledna 2005 závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem.
Školní jídelna - výdejna - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 zákona č. 561/2004
Sb., a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje závodní
stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice,
				
Palackého náměstí 100
sídlo: Palackého náměstí 100, 268 80 Hořovice
identifikační číslo: 47558504
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Zřizovací listina se mění takto:
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253
sídlo: Palackého náměstí 253, 268 80 Hořovice
identifikační číslo: 70856303
Zřizovací listina se mění takto:
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek takto:
Katastrální území: 645371 Hořovice
Nemovitosti – pozemky:
Číslo parcely Druh pozemku
Výměra v m2 Způsob využití
5/1
zastavěná plocha a nádvoří 1275
součástí pozemku p. č. 5/1 je stavba č. p. 253, občanská vybavenost, část obce Hořovice
6
zahrada
1342
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola, Vlašim, Komenského 41
sídlo: Komenského 41, 258 01 Vlašim
identifikační číslo: 61664553
Zřizovací listina se mění takto:
Dosavadní Příloha zřizovací listiny se vypouští.
Ke zřizovací listině se připojuje nová Příloha, která je součástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává k hospodaření příspěvkové organizaci.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
sídlo: Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 00 Praha
identifikační číslo: 14891522
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V Článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem svěřených pozemků,
3. hostinská činnost,
4. ubytovací služby,
5. pronájem služebního bytu v budově Vrbova 1233, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku,
6. pronájem služebního bytu v budově Zelený pruh 1294, Praha 4 – Krč, na dobu určitou jednoho roku,
7. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
8. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností,
9. provozování cvičného hřbitova včetně pronájmu,
10. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
11. zednictví,
12. truhlářství, podlahářství,
13. vodoinstalatérství, topenářství,
14. pokrývačství, tesařství,
15. montáž, oprava, opravy a zkoušky elektrických zařízení,
16. zámečnictví, nástrojářství,
17. malířství, lakýrnictví, natěračství,
18. opravy silničních vozidel,
19. zpracování kamene,
20. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činností: Poradenské a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované
stavební činnosti; Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství).
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Akademie řemesel Praha – Střední škola technická se
ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Akademie řemesel Praha – Střední škola technická.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha
identifikační číslo: 70883858
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku VI se vkládá bod 2.15, který zní:
2.15 zpracování a zajišťování podkladů a podmínek pro urbanistické, architektonické, designerské a umělecké
soutěže na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy, zajišťování, vyhlašování a organizace těchto soutěží.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 2, Ječná 30
sídlo: Ječná 517/30, 120 00 Nové Město
identifikační číslo: 61385301
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 vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna –
výdejna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V Článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebního bytu v budově Ječná 30, Praha 2, na dobu určitou jednoho roku,
3. výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
4. školící činnost a pořádání odborných kurzů včetně lektorské činnosti.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Botanická zahrada hl. m. Prahy
sídlo: Trojská 800/196, 171 00 Praha
identifikační číslo: 00064572
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2016, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací po 31. 12. 2016 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2016 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V Článku IX odst. 2 poslední věta se slova „§ 27 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 6“.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Botanická zahrada hl. m. Prahy se dosavadní text nahrazuje
textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM
sídlo: Pod strašnickou vinicí 623/23, 100 00 Praha
identifikační číslo: 45241945
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM se dosavadní text
nahrazuje textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
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c) Ostatní stavby
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská poliklinika Praha
sídlo: Spálená 78/12, 110 00 Praha
identifikační číslo: 00128601
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek VI. zřizovací listiny zní takto:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a to:
• péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, posudkovou, léčebně rehabilitační a ošetřovatelskou.
2. Poskytování lékařské služby první pomoci a zubní lékařské služby první pomoci.
3. Provozování protialkoholní záchytné stanice dle zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Zajišťování lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků do odvodních komisí zřízených Krajským vojenským
velitelstvím hl. m. Prahy v rámci odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
5. Zajišťování lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků do přezkumných komisí zřízených u Krajského vojenského velitelství hl. m. Prahy k provádění přezkumného řízení vojáků v záloze nebo vojáků v aktivní záloze.
6. Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
Příloha č. 2 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha.
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice
sídlo: Odlochovice 1, 257 03 Jankov
identifikační číslo: 70875324
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Znění článku IX, odst. 2 nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění Článku X nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
a) pronájem svěřených nebytových prostor a pozemků
b) pronájem služebních bytů na dobu určitou jednoho roku na adrese Odlochovice 30, 257 03 Jankov
c) ubytovací činnost
d) hostinská činnost
e) provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
f) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice nově zní
takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
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Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Příloha č. 2 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice.
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Praha
sídlo: Žilinská 2769/2, 141 00 Praha
identifikační číslo: 70878277
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek VI nově zní takto:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v intervenčním centru, v azylových domech, v noclehárně, v terénních programech, odborného sociálního poradenství, telefonické krizové pomoci, sociální rehabilitace. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, které je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. Zajištění výkonu provozu odborného pracoviště pro oblast primární prevence rizikového chování na území hl. m.
Prahy.
3. Poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v registraci nestátního zdravotnického zařízení.
4. Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
5. Uzavírání podnájemních smluv s klienty organizace, kteří prošli vyššími integračními stupni azylového ubytování
(nebo na doporučení odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu HMP, odboru správních činností
ve zdravotnictví a sociální péče Magistrátu HMP, případně nestátní neziskové organizace pracující s cílovou skupinou). Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou do 1 roku, s možností prodloužení maximálně 2 roky na byty
umístěné na adresách:
• Hlaďova č.p. 649, Praha 14 – Černý Most, byt č. 10,0 (4. podlaží, velikost 1+kk)
• Hlaďova č.p. 671, Praha 14 – Černý Most, byt č. 3.0 (1. podlaží, velikost 1+0)
• Hlaďova č.p. 672, Praha 14 – Černý Most, byt č. 1.0 (1. podlaží, velikost 1+0)
• Anderleho č.p. 859, Praha 14 – Černý Most, byt č. 18.00 (4. podlaží, velikost 1+1)
• Bobkova č.p. 716, Praha 14 – Černý Most, byt č. 3.0 (1. podlaží, velikost 1+1)
• Maňákova č.p. 722, Praha 14 – Černý Most, byt č. 15,0 (5. podlaží, velikost 1+1)
• Veronské nám. č.p. 597, Praha 15 – Horní Měcholupy, byt č. 208,0 (2. podlaží, velikost 0+1)
• Veronské nám. č.p. 598, Praha 15 – Horní Měcholupy, byt č. 502.0 (5. podlaží, velikost 0+1)
• Anderleho 860, Praha 14, byt č. 30 (4. podlaží, velikost 1+0)
• Olštýnská 733, Praha 8, byt č. 97 (4. podlaží, velikost 1+0)
• Olštýnská 733, Praha 8, byt č. 52 (2. podlaží, velikost 1+0)
• Hilmarova 979, Praha 5 byt č. 119 (7. podlaží, velikost 1+1))
• Hilmarova 979, Praha 5 byt č. 4 (přízemí, velikost 1+1)
• Hilmarova 979, Praha 5 byt č. 138 (8. podlaží, velikost 1+1)
• Slánská 1978, Praha 17, byt č. 76 (4. podlaží, velikost 1+0)
• Slánská 1978, Praha 17, byt č. 15 (4. podlaží, velikost 1+0)
• Hlavatého 662, Praha 11, byt č. 166 (16. podlaží, velikost 1+0)
• Hlavatého 662, Praha 11, byt č. 176 (17. podlaží, velikost 1+0)
• Hlavatého 662, Praha 11, byt č. 186 (18. podlaží, velikost 1+0)
• Hlavatého 662, Praha 11, byt č. 68 (7. podlaží, velikost 1+0)
6. Realizace sociálního poradenství a poskytování odborných informací o sociálních službách (např. pořádání konferencí, kampaní workshopů a seminářů) a řešení sociálních událostí formou brožur a letáků.
7. Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Článek IX, odst. 2 nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
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bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Článek X nově zní takto:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
pronájem nebytových prostor,
ediční, publikační a vydavatelská činnost a kopírovací práce,
reklamní činnost,
organizování školení a vzdělávání pracovníků přímé péče poskytujících sociální služby, zdravotnických pracovníků a dalších odborných pracovníků v pomáhajících profesí,
osobní doprava provozovaná vozidly určenými pro nejvýše 9 osob včetně řidiče,
výroba obchod a služby jinde nezařazené.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Centrum sociálních služeb Praha nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
Budovy
Pozemky
Ostatní stavby
Příloha č. 2 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO
Příloha č. 3 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha
Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Centrum
sociálních služeb Praha

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
sídlo: Čelakovského 13, 407 46 Krásná Lípa
identifikační číslo: 70872741
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Článek IX, odst. 2 nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 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
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Příloha č. 2 zřizovací listiny zní takto:
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Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO
Příloha č. 3 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Domov
se zvláštním režimem Krásná Lípa
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
nový název: Domov Rudné u Nejdku
sídlo: Rudné 8, 362 21 Vysoká Pec
nové sídlo: Rudné 251, Vysoká Pec, 362 21 Nejdek
identifikační číslo: 70890285
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek VI nově zní takto:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v domově pro osoby se zdravotním postižením a v domově se zvláštním režimem. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této
zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Článek IX, odst. 2 nově zní takto:
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov Rudné u Nejdku
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Příloha č. 2 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov Rudné u Nejdku
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO
Příloha č. 3 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov Rudné u Nejdku
Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Domov
Rudné u Nejdku
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Muzeum hlavního města Prahy
sídlo: Kožná 1/475, 110 01 Praha
identifikační číslo: 00064432
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku VI odst. 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
o) provádění a realizace základního a aplikovaného výzkumu ve všech odborných činnostech muzea a šíření výstupů
této činnosti
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
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byla zřízena:
V článku IX se za odstavec 4 vkládá odstavec 5, který zní:
5. Organizace je povinna vést oddělené účetnictví pro činnosti podle článku VI odst. 2 písm. o), což jsou primární
neekonomické činnosti uvedené v bodě 2. 1. 1. Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby
bylo zabráněno tzv. křížovému financování jiných neekonomických činností organizace. Veškerý zisk pocházející
z těchto primárních neekonomických činností, pokud jsou na jejich financování použity veřejné prostředky, zpětně
investovat do základního nebo aplikovaného výzkumem či do šíření výstupů této činnosti.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako 6 a 7.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Muzeum hlavního města Prahy se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
sídlo: Sulická 48, Krč, 142 00 Praha
identifikační číslo: 70873046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek VI nově zní takto:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v domově pro osoby se zdravotním postižením a v chráněném bydlení. Na tyto služby se vztahuje
pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, která je nedílnou součástí
zřizovací listiny.
2. Poskytování terénních sociálních služeb pro osoby se zvláštními potřebami a vytváření sociální sítě v souladu
s komunitním plánem tak, aby příjemci těchto služeb nebyli pro svůj handicap vyloučeni z místního společenství.
3. Obhajoba lidských a občanských práv a svobod osob, které jsou pro svůj handicap či odlišnost vnímány společností jako neplnoprávné.
4. Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Článek IX, odst. 2 nově zní takto:
3. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě
bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon
činěn.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická nově zní
takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Příloha č. 2 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO
Příloha č. 3 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Domov
pro osoby se zdravotním postižením Sulická
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Paprsek
sídlo: Šestajovická 580/19, 198 00 Praha
identifikační číslo: 70875413
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek VI nově zní takto:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Komplexní interdisciplinární péče o děti, mládež a mladé dospělé s postižením a o jejich rodiny a to zejména:
a) Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v denním stacionáři a v domově pro osoby se zdravotním postižením. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
b) Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytované na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí.
c) Zřizovaní a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
d) Organizace a realizace přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, včetně psychologických vyšetření a odborných psychologických posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
e) Poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v oprávnění dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové listiny Dětské centrum Paprsek nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Paprsek
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Rozpis nemovitého majetku
a) Budovy
b) Pozemky
c) Ostatní stavby
Příloha č. 2 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Paprsek
Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je
předán do správy PO
Příloha č. 3 zřizovací listiny zní takto:
Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Paprsek
Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Dětské
centrum Paprsek
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno – městská část Brno - město
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace
sídlo: Veslařská 256, 637 00 Brno
identifikační číslo: 75007843
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku III. bodě 7. zřizovací listiny se slova „internát“ ruší tak, že článek III. bod 7. zní:
Součást příspěvkové organizace je školní jídelna.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 5. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00101397
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodářskému využití:
Aktualizace svěřeného nemovitého majetku:
Článek VI odst. 1 zřizovací listiny zní:
1. Nemovitý majetek:
v k.ú. Černá Pole, obec Brno:
• pozemek p. č. 3647, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1861 s využitím stavba občanského vybavení, Lidická 12;
• pozemek p. č. 3648/1, ostatní plocha, jiná plocha;
• pozemek p. č. 3648/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. s využitím stavba
občanského vybavení;
• pozemek p. č. 3656/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1862 s využitím objekt občanské vybavenosti, Lidická 14,
• budova č. p. 1863 s využitím objekt občanské vybavenosti, Lidická 16 (včetně přístavby Soudobé hudební
scény a přístavby skladů a dílen), na pozemcích p. č. 3617/1, 3667, oba zastavěná plocha a nádvoří;
• pozemek p. č. 3667, zastavěná plocha a nádvoří;
• součástí budovy bez č. p./č. e. (součást pozemku p. č. 3648/2), budov č. p. 1862, Lidická 16 (součást pozemku
p. č. 3656/1), č. p. 1863, Lidická 16 (na pozemcích p. č. 3617/1, 3667) jsou spojovací tunely, prostory a místnosti pod povrchem pozemků p. č. 3647, 3648/1, 3656/1 a 3667;
• pozemek p. č. 3643/14, ostatní plocha, jiná plocha;
• pozemek p. č. 3670/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1864 s využitím objekt k bydlení, Lidická 18;
• pozemek p. č. 3670/4, ostatní plocha, jiná plocha;
• pozemek p. č. 3612, ostatní plocha, ostatní komunikace;
• pozemek p. č. 3669, ostatní plocha, zeleň;
• pozemek p. č. 3614, zahrada;
• pozemek p. č. 3617/1, zastavěná plocha a nádvoří.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
sídlo: Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno-střed
nové sídlo: Zahradníkova 494/2, Veveří, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00101397
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
nové znění:
A) Objekt Nerudova č. or. 7, 9, 11, Zahradníkova č. org. 6, 8
pozemek parcelní č. 1043 o výměře 2141 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.321, občanská vybavenost a objekt Zahradníkova č. or. 2,4 – pozemek parcelní č. 1050/1 o výměře 1231 m², zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.494, občanská vybavenost a pozemek parcelní č. 1050/2 o výměře
45 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p., technické vybavení, objekt Veveří č. or. 64 –
pozemek parcelní č. 1049 o výměře 202 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.492, občanská
vybavenost se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Veveří, obec Brno, okres
Brno - město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město.
Stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
B) Objekt Kyjevská č. or. 5 –
pozemek parcelní č. 2386 o výměře 724 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 393, občanská vybavenost, a pozemek parcelní č. 2385/1 o výměře 2331 m², ostatní plocha, zeleň, a pozemek parcelní
č. 2385/4 o výměře 33 m², ostatní plocha, zeleň, a pozemek parcelní č. 2385/6 o výměře 143 m², ostatní plocha,
zeleň, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres
Brno - město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město.
Stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
C) Objekt Synkova č. or. 26 –
pozemek parcelní č. 6472 o výměře 652 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2167,
občanská vybavenost, a pozemek parcelní č. 8462 o výměře 2042 m², ostatní plocha, zeleň, se všemi součástmi
a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno – město u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Stavba, pozemky a movité věci jsou
ve vlastnictví statutárního města Brna.
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D) Objekt Fügnerova č. or. 39 –
pozemek parcelní č. 451 o výměře 598 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 466, občanská
vybavenost, a pozemek parcelní č. 452 o výměře 1430 m², ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, se všemi
součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno – město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Stavba, pozemky
a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
E) Objekt Stamicova č. or. 9 –
pozemek parcelní č. 1583 o výměře 840 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 571, bytový
dům, a
pozemek parcelní č. 2078 o výměře 1451 m², ostatní plocha, jiná plocha, se všemi součástmi a příslušenstvími,
vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Kohoutovice, obec Brno, okres Brno – město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Stavba, pozemky a movité věci jsou ve
vlastnictví statutárního města Brna.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Dolní Poustevna
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 302, 407 82 Dolní Poustevna
identifikační číslo: 70982911
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
movitý majetek v hodnotě 1.215.678,86
Ostatní text zřizovací listiny zůstává beze změny.
MĚSTO HAVÍŘOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Město Havířov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská školy Havířov-Město Resslova 2/1947 (zanikající)
sídlo: Resslova 2, 736 01 Havířov-Město
identifikační číslo: 61988693
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Havířov–Město Radniční 7/619 (přejímající)
sídlo: Radniční 619/7, 736 01 Havířov-Podlesí
identifikační číslo: 61988715
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Vymezení hlavní činnosti organizace
–– zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání,
–– zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové kroužky atd.) a kulturních činností,
–– zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole, zajištění stravování zaměstnanců PO
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka mateřské školy, která je oprávněna k veškerým úkonům
souvisejícím s plněním hlavní činnosti, zejména je oprávněna řídit veškerou činnost organizace, zastupovat příspěvkovou organizaci navenek, uzavírat jejím jménem smlouvy, přijímat práva a závazky.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zařízení školy včetně odloučeného pracoviště je v celkové hodnotě 7 564 835,48 Kč (tj. investiční majetek, drobný
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dlouhodobý majetek, drobný nehmotný majetek).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
S majetkem ve vlastnictví zřizovatele je PO oprávněna nakládat za podmínek stanovených:
–– zřizovací listinou,
–– rozhodnutími zřizovatele,
–– smlouvami vztahujícími se k tomuto majetku (např. zástavními smlouvami, smlouvami o služebnosti),
–– Poskytovatelem dotace, byl-li tento majetek pořízen z dotace a poskytovatel dotace stanovil podmínky k jeho
užívání.
S vlastním majetkem je PO oprávněna nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem ve zřizovací
listině. Před vyřazením a pořízením vlastního investičního majetku je PO povinna požádat zřizovatele o jeho souhlas.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– hostinská činnost/zajištění stavování cizích strávníků a zajištění dietního stravování,
–– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
–– pronájem učeben a dalších nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2018
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
sídlo: Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 72545950
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1) Čl. VI - Doplňková činnost
1. Organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.
Se nahrazuje tímto textem:
Čl. VI
Doplňková činnost
1. Zřizovatel povoluje organizaci tuto doplňkovou činnost:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí (obor 58),
• pronájem a půjčování věcí movitých (obor 59),
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor 72).
2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace a účetnictví je dle statutu vedeno odděleně.
Účelem doplňkové činnosti je docílit efektivnějších využití majetku a volných kapacit organizace.
3. Provozování doplňkové činnosti nesmí jít na vrub hlavní činnosti a současně
nesmí být ztrátové.
4. Pro obchodní a smluvní vztahy v rámci doplňkové (podnikatelské, tj. zdaňované) činnosti platí ustanovení živnostenského zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. Ve
vztahu k daňovým povinnostem je nutné dodržovat daňové zákony.
5. Prostředky získané z doplňkové činnosti použije organizace pro zkvalitnění
stanoveného svého hlavního účelu.
6. Doplňkové činnost je provozována podle vnitřních směrnic o provozování doplňkové činnosti (účtových rozvrh,
klíčování nákladů, evidence majetku a další).
Ostatní text zřizovací listiny zůstává beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 9. 2017
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a) úplný název zřizovatele: Statutární město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Březinova 3659/31, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 70888396
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel – statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou organizaci Základní školu speciální a Praktickou školu
Jihlava, příspěvková organizace (dále příspěvková organizace) k zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).
Předmět činnosti
Základní škola – poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Její činnost se
řídí zejména školským zákonem, zejména pak ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona a dalšími příslušnými
právními předpisy.
Může organizovat prodej výrobků vyrobených v rámci hlavní činnosti za cenu, která nepřesáhne pořizovací náklady.
Střední škola – poskytuje střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Její činnost se řídí
zejména školským zákonem, zejména pak ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona a dalšími příslušnými právními předpisy.
Může organizovat prodej výrobků vyrobených v rámci hlavní činnosti za cenu, která nepřesáhne pořizovací náklady.
Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání. Jejich činnost se řídí
zejména školským zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.
Zařízení školního stravování – školní jídelna – výdejna - zabezpečuje školní stravování Při této činnosti se příspěvková organizace řídí zejména školským zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutární orgán organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle školského zákona. Ředitel má
všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývající ze zákoníku práce. Ředitel stanovuje vnitřní organizační
strukturu příspěvkové organizace a organizační řád. V rámci realizace vnitřního kontrolního systému ředitel příspěvkové organizace vydá vnitřní normy resp. organizační a provozní směrnice v potřebném členění a struktuře
podle rozsahu činnosti, rozsahu majetku, podle provozních potřeb příspěvkové organizace a v souladu s platnými
právními předpisy, zákony a organizačními normami zřizovatele pro příslušnou oblast.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku
Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem:
–– ve vlastnictví zřizovatele, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny,
–– ve vlastnictví příspěvkové organizace, který je uveden v příloze č. 2 této zřizovací listiny,
–– na základě nájemní smlouvy, případně smlouvy o výpůjčce.
Soupisy majetku, včetně jeho ocenění, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2, jejichž rozsah bude každoročně dle inventarizace k 31. 12. kalendářního roku aktualizován odborem školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města
Jihlavy (dále OŠKT).
Nabývání majetku
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak.
A. Pro svého zřizovatele:
Majetek nabytý příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne nabytí za svěřený majetek.
B. Do vlastnictví příspěvkové organizace:
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabývat pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro který
byla zřízena, a to:
–– bezúplatným převodem od zřizovatele,
–– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou peněžitých darů účelově neurčených, pro
jejichž přijetí touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas,
–– majetek pořízení příspěvkovou organizací z dotací veřejně vyhlášených dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni, pokud poskytovatel dotace vyžaduje vlastnické právo příjemce dotace k pořízenému majetku,
a to i v případě spolufinancování. Příspěvková organizace je povinna si vyžádat předchozí písemný souhlas
zřizovatele před podáním žádosti o dotaci (finančních prostředků, grantů aj.),
–– majetek hmotný v hodnotě nižší než 3.000 Kč a nehmotný v hodnotě nižší než 7.000 Kč potřebný pro provoz,
–– zásoby,
–– pohledávky a závazky vzniklé z dodavatelskoodběratelských vztahů v rámci všech činností příspěvkové orga-
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nizace.
Příspěvková organizace je povinna s majetkem nakládat hospodárně a efektivně využívat dostupné zdroje. S majetkem hospodaří podle platných obecně závazných právních předpisů pro příspěvkové organizace, vnitřních směrnic organizace, rozsahu stanoveného touto zřizovací listinou, rozhodnutí orgánů zřizovatele a pokynů či zásad
zřizovatele, byly-li vydány.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku zřizovatele
Příspěvková orgnizace má právo hospodařit se svěřeným majetkem po celou dobu trvání organizace. Zřizovatel
má právo kdykoliv v průběhu činnosti příspěvkové organizace svěřený majetek onebo jeho část odejmout. Příspěvková organizace je povinna majetek využívat účelně a hospodárně pro činnosti vymezené touto zřizovací
listinou o majetek řádně pečovat, zabezpečit jej proti znehodnocení a ztrátě, udržovat jej v provozuschopném stavu
a opravovat jej podle plánu oprav a údržby. Příspěvková organizace rovněž odpovídá za poškození a nadměrné
opotřebení majetku a za škody způsobené osobami, kterým umožnila k majetku přístup. Na své náklady a bez
zbytečného odkladu je povinna odstraňovat závady a poškození, který na majetku způsobila. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit dodržování právních a jiných předpisů v oblasti požární ochrany, hygieny, životního
prostředí, bezpečnosti, apod. Po dobu trvání příspěvkové organizace si bude zajišťovat svým jménem, na svůj
náklad a na svoji odpovědnost veškeré pravidelné a v souladu s příslušnými platnými předpisy stanovené revize
a technické prohlídky majetku. V případě porušení této povinnosti příspěvková organizací nese příspěvková organizace v plném rozsahu odpovědnost za škodu, která zřizovateli v důsledku jejího porušení vznikla. Příspěvková
organizace je povinna pojistit nebo vhodným způsobem zabezpečit majetek kromě nemovitostí /po zvážení rizik
a při dodržení racionality vynaložení finančních prostředků/. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení
škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožující zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést
okamžitě s tím, že tyto neprodleně /do tří dnů/ nahlásí zřizovateli.
Nemovitý majetek
Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku, včetně nebytových prostor a souvisejícího movitého
majetku může uzavírat příspěvková organizace:
–– na dobu delší než 1 rok pouze se souhlasem zřizovatele,
–– na dobu do 1 roku bez souhlasu zřizovatele. Smlouvy, kde je předmětem nepřetržitý nájem nebo výpůjčka
v délce 1 roku (12 měsíců), může příspěvková organizace opětovně uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele.
Instalace reklamy na venkovních plochách budov, plotů aj. může příspěvková organizace uskutečňovat pouze
s předchozím souhlasem zřizovatele a příslušných orgánů.
Movitý majetek
Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může příspěvková organizace uzavírat pouze se souhlasem zřizovatele.
Předmětem nájmu nebo výpůjčky nesmí být narušen výkon hlavní činnosti organizace. Příjmy z nájmů a smluv
o výpůjčce plynou do rozpočtu příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je povinna umožnit zřizovateli na jeho žádost kdykoliv přístup od užívaných objektů za
účelem kontroly, zda majetek užívá řádným způsobem.
Příspěvková organizace je povinna o veškerém majetku a závazcích vést úplnou a pravdivou evidenci v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškerý majetek, pohledávky a závazky podléhají každoroční inventarizaci
k 31. 12. sledovaného období. Zjištěný stav majetku příspěvkové organizace zaznamenává v inventarizačních
soupisech. Inventurní soupis a zápis o provedení inventarizace ukládá a na vyžádání zřizovatele jej předkládá ke
kontrole. Příspěvková organizace se řídí postupy při vyřazování majetku dle zásad vydaných zřizovatelem vnitřních předpisů organizace, které musí být v souladu se zásadami, při respektování majetkových práv a povinností
vymezených ve zřizovací listině organizace. Ke dni zániku předá příspěvková organizace zřizovateli majetek
v řádném stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení.
Práva k majetku nevymezená touto zřizovací listinou jsou právem zřizovatele.
Omezení práva užívání k majetku
Zřizovatel prostřednictvím věcně příslušného odboru Magistrátu města Jihlavy (dále jen příslušný odbor) je oprávněn, po předchozí dohodě s příspěvkovou organizací, si vyžádat na přechodnou dobu movitý majetek k použití pro
vlastní činnost za předpokladu, že nebude narušena činnost, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena.
Příspěvková organizace je dále povinna na nezbytně nutnou dobu strpět využití nemovitého majetku ve veřejném
zájmu zřizovatele, toto právo bude uplatněno prostřednictvím věcně příslušného odboru (o této situaci je organizace povinna informovat OŠKT). Zřizovatel je oprávněn využít svůj majetek pro svoji činnost.
Práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace je organizace povinna evidovat a účtovat odděleně od majetku ve
vlastnictví zřizovatele.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, poskytuje dle zásad vydaných zřizovatelem.
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Příspěvková organizace nabývá majetek a hospodaří s majetkem podle platných obecně závazných právních předpisů, vnitřních směrnic příspěvkové organizace, podmínek této zřizovací listiny a zásad zřizovatele, byly-li vydány.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek příspěvkové organizace odepisuje prostřednictvím účetních odpisů
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zásad
žřizovatele, byly-li vydány.
Práva a povinnosti příspěvkové organizace k cizímu majetku
Cizí majetek může příspěvková organizace užívat na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce pouze na
činnosti dle této zřizovací listiny, a to:
–– na dobu do 1 roku bez souhlasu zřizovatele,
–– smlouvy, jejichž předmětem je nepřetržitý nájem nebo výpůjčka v délce 1 roku (12 měsíců), může příspěvková
organizace opětovně uzavřít se souhlasem zřizovatele,
–– na dobu delší než 1 rok pouze se soulasem zřizovatele.
Oznamovací povinnost
O uzavřených smlouvách s dobou nájmu nebo výpůjčky cizího majetku nebo majetku zřizovatele delší než 30 dnů
nepřetržitě, pro které není třeba dle této zřizovací listiny souhlas zřizovatele, je příspěvková organizace povinna
písemně informovat OŠKT.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti:
–– podnájem a půjčování nemovitého majetku, včetně nebytových prostor a souvisejícího movitého majetku,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
–– sběr a prodej druhotných surovin a léčivých rostlin.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5,
				
příspěvková organizace
sídlo: Nad Plovárnou 5, 586 04 Jihlava
identifikační číslo: 47366354
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel – statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou školu Jihlava,
Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace (dále příspěvková organizace)
k zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).
Předmět činnosti
Základní škola – poskytuje základní vzdělávání žákům. Její činnost se řídí zejména školským zákonem a dalšími
příslušnými právními předpisy. Zajišťuje dopravní výchovu pro žáky základních škol, které spadají do správního
obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava.
Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub – poskytuje zájmové vzdělávání. Jejich
činnost se řídí zejména školským zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.
Zařízení školního stravování – školní jídelna – zabezpečuje školní stravování. Zajišťuje stravování zaměstnanců
příspěvkové organizace. Může zajišťovat stravování pro další osoby, a to pro zaměstnance škol, školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava, případně školní stravování i dětem, žákům a studentům škol
jiného zřizovatele. Při této činnosti se příspěvková organizace řídí zejména školským zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.
Školní knihovna:
Poskytuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro děti, žáky, popřípadě pedagogické
pracovníky příspěvkové organizace. Při své činnosti se řídí zejména školským zákonem a dalšími příslušnými
právními předpisy.
Mateřská škola – poskytuje předškolní vzdělávání žákům. Její činnost se řídí zejména školským zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutární orgán organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle školského zákona. Ředitel má
všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývající ze zákoníku práce. Ředitel stanovuje vnitřní organizační
strukturu příspěvkové organizace a organizační řád. V rámci realizace vnitřního kontrolního systému ředitel pří-
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spěvkové organizace vydá vnitřní normy resp. organizační a provozní směrnice v potřebném členění a struktuře
podle rozsahu činnosti, rozsahu majetku, podle provozních potřeb příspěvkové organizace a v souladu s platnými
právními předpisy, zákony a organizačními normami zřizovatele pro příslušnou oblast.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Vymezení majetku
Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem:
–– ve vlastnictví zřizovatele, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny,
–– ve vlastnictví příspěvkové organizace, který je uveden v příloze č. 2 této zřizovací listiny,
–– na základě nájemní smlouvy, případně smlouvy o výpůjčce.
Soupisy majetku, včetně jeho ocenění, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2, jejichž rozsah bude každoročně dle inventarizace k 31. 12. kalendářního roku aktualizován odborem školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města
Jihlavy (dále OŠKT).
Nabývání majetku
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak.
Pro svého zřizovatele:
Majetek nabytý příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne nabytí za svěřený majetek.
Do vlastnictví příspěvkové organizace:
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabývat pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro který
byla zřízena, a to:
–– bezúplatným převodem od zřizovatele,
–– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou peněžitých darů účelově neurčených, pro
jejichž přijetí touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas,
–– majetek pořízení příspěvkovou organizací z dotací veřejně vyhlášených dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni, pokud poskytovatel dotace vyžaduje vlastnické právo příjemce dotace k pořízenému majetku,
a to i v případě spolufinancování. Příspěvková organizace je povinna si vyžádat předchozí písemný souhlas
zřizovatele před podáním žádosti o dotaci (finančních prostředků, grantů aj.),
–– majetek hmotný v hodnotě nižší než 3.000 Kč a nehmotný v hodnotě nižší než 7.000 Kč potřebný pro provoz,
–– zásoby,
–– pohledávky a závazky vzniklé z dodavatelskoodběratelských vztahů v rámci všech činností příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je povinna s majetkem nakládat hospodárně a efektivně využívat dostupné zdroje. S majetkem hospodaří podle platných obecně závazných právních předpisů pro příspěvkové organizace, vnitřních směrnic organizace, rozsahu stanoveného touto zřizovací listinou, rozhodnutí orgánů zřizovatele a pokynů či zásad
zřizovatele, byly-li vydány.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku zřizovatele
Příspěvková orgnizace má právo hospodařit se svěřeným majetkem po celou dobu trvání organizace. Zřizovatel
má právo kdykoliv v průběhu činnosti příspěvkové organizace svěřený majetek onebo jeho část odejmout. Příspěvková organizace je povinna majetek využívat účelně a hospodárně pro činnosti vymezené touto zřizovací
listinou o majetek řádně pečovat, zabezpečit jej proti znehodnocení a ztrátě, udržovat jej v provozuschopném stavu
a opravovat jej podle plánu oprav a údržby. Příspěvková organizace rovněž odpovídá za poškození a nadměrné
opotřebení majetku a za škody způsobené osobami, kterým umožnila k majetku přístup. Na své náklady a bez
zbytečného odkladu je povinna odstraňovat závady a poškození, který na majetku způsobila. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit dodržování právních a jiných předpisů v oblasti požární ochrany, hygieny, životního
prostředí, bezpečnosti, apod. Po dobu trvání příspěvkové organizace si bude zajišťovat svým jménem, na svůj
náklad a na svoji odpovědnost veškeré pravidelné a v souladu s příslušnými platnými předpisy stanovené revize
a technické prohlídky majetku. V případě porušení této povinnosti příspěvková organizací nese příspěvková organizace v plném rozsahu odpovědnost za škodu, která zřizovateli v důsledku jejího porušení vznikla. Příspěvková
organizace je povinna pojistit nebo vhodným způsobem zabezpečit majetek kromě nemovitostí /po zvážení rizik
a při dodržení racionality vynaložení finančních prostředků/. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení
škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožující zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést
okamžitě s tím, že tyto neprodleně /do tří dnů/ nahlásí zřizovateli.
Nemovitý majetek
Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku, včetně nebytových prostor a souvisejícího movitého
majetku může uzavírat příspěvková organizace:
–– na dobu delší než 1 rok pouze se souhlasem zřizovatele,
–– na dobu do 1 roku bez souhlasu zřizovatele. Smlouvy, kde je předmětem nepřetržitý nájem nebo výpůjčka
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v délce 1 roku (12 měsíců), může příspěvková organizace opětovně uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele.
Instalace reklamy na venkovních plochách budov, plotů aj. může příspěvková organizace uskutečňovat pouze
s předchozím souhlasem zřizovatele a příslušných orgánů.
Movitý majetek
Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může příspěvková organizace uzavírat pouze se souhlasem zřizovatele.
Předmětem nájmu nebo výpůjčky nesmí být narušen výkon hlavní činnosti organizace. Příjmy z nájmů a smluv
o výpůjčce plynou do rozpočtu příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je povinna umožnit zřizovateli na jeho žádost kdykoliv přístup od užívaných objektů za
účelem kontroly, zda majetek užívá řádným způsobem.
Příspěvková organizace je povinna o veškerém majetku a závazcích vést úplnou a pravdivou evidenci v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškerý majetek, pohledávky a závazky podléhají každoroční inventarizaci
k 31. 12. sledovaného období. Zjištěný stav majetku příspěvkové organizace zaznamenává v inventarizačních
soupisech. Inventurní soupis a zápis o provedení inventarizace ukládá a na vyžádání zřizovatele jej předkládá ke
kontrole. Příspěvková organizace se řídí postupy při vyřazování majetku dle zásad vydaných zřizovatelem vnitřních předpisů organizace, které musí být v souladu se zásadami, při respektování majetkových práv a povinností
vymezených ve zřizovací listině organizace. Ke dni zániku předá příspěvková organizace zřizovateli majetek
v řádném stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení.
Práva k majetku nevymezená touto zřizovací listinou jsou právem zřizovatele.
Omezení práva užívání k majetku
Zřizovatel prostřednictvím věcně příslušného odboru Magistrátu města Jihlavy (dále jen příslušný odbor) je oprávněn, po předchozí dohodě s příspěvkovou organizací, si vyžádat na přechodnou dobu movitý majetek k použití pro
vlastní činnost za předpokladu, že nebude narušena činnost, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena.
Příspěvková organizace je dále povinna na nezbytně nutnou dobu strpět využití nemovitého majetku ve veřejném
zájmu zřizovatele, toto právo bude uplatněno prostřednictvím věcně příslušného odboru (o této situaci je organizace povinna informovat OŠKT). Zřizovatel je oprávněn využít svůj majetek pro svoji činnost.
Práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace je organizace povinna evidovat a účtovat odděleně od majetku ve
vlastnictví zřizovatele.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, poskytuje dle zásad vydaných zřizovatelem.
Příspěvková organizace nabývá majetek a hospodaří s majetkem podle platných obecně závazných právních předpisů, vnitřních směrnic příspěvkové organizace, podmínek této zřizovací listiny a zásad zřizovatele, byly-li vydány.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek příspěvkové organizace odepisuje prostřednictvím účetních odpisů
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zásad
žřizovatele, byly-li vydány.
Práva a povinnosti příspěvkové organizace k cizímu majetku
Cizí majetek může příspěvková organizace užívat na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce pouze na
činnosti dle této zřizovací listiny, a to:
–– na dobu do 1 roku bez souhlasu zřizovatele,
–– smlouvy, jejichž předmětem je nepřetržitý nájem nebo výpůjčka v délce 1 roku (12 měsíců), může příspěvková
organizace opětovně uzavřít se souhlasem zřizovatele,
–– na dobu delší než 1 rok pouze se soulasem zřizovatele.
Oznamovací povinnost
O uzavřených smlouvách s dobou nájmu nebo výpůjčky cizího majetku nebo majetku zřizovatele delší než 30 dnů
nepřetržitě, pro které není třeba dle této zřizovací listiny souhlas zřizovatele, je příspěvková organizace povinna
písemně informovat OŠKT.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti:
–– poskytování stravovacích služeb,
–– podnájem a půjčování nemovitého majetku, včetně nebytových prostor a souvisejícího movitého majetku,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
–– pořádání zájmových aktivit předškolních dětí,
–– sběr a prodej druhotných surovin a léčivých rostlin,
–– prodej zboží.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
sídlo: U Solivárny 2004/2, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00871982
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: změna
Zařazení nového majetku do správy
• Lavička Václava Havla (Václav Havel;s Place) - umělecké dílo z platinované mosazi
účetní cena 281 701,00 Kč
Inventární číslo 360000012912
• Pítko „Kamenné vejce“ - ulice Stará Louka
účetní cena 881 135,00 Kč
Inventární číslo 360000010668
• Pítko „Kamenné hranoly“ – ulice Stará louka
účetní cena 881 134,00 Kč
Inventární číslo 360000010667
• Závlahy automatické – ulice Stará louka
účetní cena 261 969,00 Kč
Inventární číslo 360000010666
• Vodotrysky v řece Teplé – ulice Stará louka
účetní cena 4 337 139,00 Kč
Inventární číslo 360000010665
• Park „Rybář“ – ulice Majakovského v k.ú. Rybáře
účetní cena 4 784 122,00 Kč
Inventární číslo 360000003168
Evidenční číslo 707080000120
• Budova (administrativní) v zahradnictví Drahovice
účetní cena 5 119 798,00 Kč
Inventární číslo 804000000000
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00074811
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: změna
Zařazení nových pozemkových parcel do evidence z důvodu slučování pozemků
(Rozhodnutí St. pozemkového úřadu)
Katastrální území Háje u Karlových Var
• p.p.č. 379 výměra 640 m2 cena 800,00 Kč za1/m2 účetní cena 512 000,00 Kč
lesní pozemek
• p.p.č. 250 výměra 14 131 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 11 304 800,00 Kč
lesní pozemek
• p.p.č. 254 výměra 43 031 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 34 424 800,00 Kč
lesní pozemek
• p.p.č. 276 výměra 1 332 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 1 065 600,00 Kč
lesní pozemek
• p.p.č. 243 výměra 2 525 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 2 020 000,00 Kč
lesní pozemek
• p.p.č. 381 výměra 148 m2 cena 3,80 Kč za 1/m2 účetní cena 562,40 Kč
lesní pozemek
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p.p.č. 249 výměra 1 396 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 1 116 800,00 Kč
lesní pozemek
p.p.č. 252 výměra 1 400 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 1 120 000,00 Kč
ostatní plocha
Katastrální území Kolová
p.p.č. 745 výměra 260 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 208 000,00 Kč
vodní plocha
p.p.č. 669 výměra 11 082 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 8 865 600,00 Kč
ostatní plocha
p.p.č. 670 výměra 16 092 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 12 873 600,00 Kč
lesní pozemek
p.p.č. 674 výměra 40 162 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 32 129 600,00 Kč
lesní pozemek
p.p.č. 677 výměra 13 824 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 11 059 200,00 Kč
trvalý travnatý porost
p.p.č. 665 výměra 2 329 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 1 863 200,00 Kč
lesní pozemek
p.p.č. 707 výměra 430 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 344 000,00 Kč
trvalý travní porost
p.p.č. 717 výměra 1 002 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 801 600,00 Kč
trvalý travní porost
p.p.č. 673 výměra 45 991 m2 cena 800,00 Kč za 1/m2 účetní cena 36 792 800,00 Kč
lesní pozemek
Vyřazení pozemkových parcel z evidence z důvodu slučování pozemků
Katastrální území Háje u Karlových Var
p.p.č. 122 výměra 148 m2 - cena 1/m2 3,80 Kč - účetní cena 562,00 Kč
Inv.č. 990000001676
p.p.č. 124 výměra 637 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 509 600,00 Kč
Inv.č. 928201240000
p.p.č. 141/1 výměra 15 344 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 12 275 200,00 Kč
Inv.č. 928201410010
p.p.č. 152/1 výměra 43 659 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 34 927 200,00 Kč
Inv.č. 928201520010
p.p.č. 152/2 výměra 520 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 416 000,00 Kč
Inv.č. 928201520020
p.p.č. 152/3 výměra 381 m2 - cena 1/m2 797,90026 Kč - účetní cena 304 000,00 Kč
Inv.č. 928201520030
p.p.č. 152/6 výměra 890 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 712 000,00 Kč
Inv.č. 928201520060
p.p.č. 171 výměra 2 530 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 2 024 000,00 Kč
Inv.č. 928201710000
Katastrální území Kolová
p.p.č. 489 výměra 1 330 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 1 064 000,00 Kč
Inv.č. 929204890000
p.p.č. 506/2 výměra 7 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 560,00 Kč
Inv.č. 929205060020
p.p.č. 512/4 výměra 2 271 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 1 816 800,00 Kč
Inv.č. 929205120040
p.p.č. 512/8 výměra 8 813 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 7 050 400,00 Kč
Inv.č. 929205120080
p.p.č. 512/14 výměra 16 109 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 12 887 200,00 Kč
Inv.č. 929205120140
p.p.č. 522/1 výměra 6 126 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 4 900 800,00 Kč
Inv.č. 929205220010
p.p.č. 523/5 výměra 417 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 333 600,00 Kč
Inv.č. 929205230050
p.p.č. 523/1 výměra 13 158 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 10 526 400,00 Kč
Inv.č. 929205230010
p.p.č. 524/4 výměra 13 181 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 10 544 800,00 Kč
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Inv.č. 929205240040
p.p.č. 524/5 výměra 3 885 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 3 108 000,00 Kč
Inv.č. 929205240050
• p.p.č. 526 výměra 16 875 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 13 500 000,00 Kč
Inv.č. 929205260000
• p.p.č. 527 výměra 2 345 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 1 876 000,00 Kč
Inv.č. 929205270000
Katastrální území Počerny
• p.p.č. 557/1 výměra 3 198 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 2 558 400,00 Kč
Inv.č. 922205570010
• p.p.č. 690/3 výměra 562 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 449 600,00 Kč
Inv.č. 922206900030
• p.p.č. 690/4 výměra 1 126 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 900 800,00 Kč
Inv.č. 922206900040
• p.p.č. 690/23 výměra 3 461 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 2 768 800,00 Kč
Inv.č. 922206900230
• p.p.č. 690/26 výměra 337 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 269 600,00 Kč
Inv.č. 922206900260
• p.p.č. 708/2 výměra 3 345 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 2 676 000,00 Kč
Inv.č. 922207080020
• p.p.č. 928/8 výměra 731 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 584 800,00 Kč
Inv.č. 922209280080
• p.p.č. 928/14 výměra 2 870 m2 - cena 1/m2 800,00 Kč - účetní cena 2 296 000,00 Kč
Inv.č. 922209280140
Oprava pozemkových parcel - výměry
Katastrální území Stará Role
• p.p.č. 733/24 výměra 29 527 m2 cena 800,00 Kč 1/m2 účetní cena 23 621 600,00 Kč
Inv.č. 990000002038
Prodej pozemku o výměře 64 m2.
Katastrální území Lužec u Nejdku
• p.p.č. 491/11 výměra 4 952 m2 cena 800,00 Kč 1/m2 účetní cena 3 961 600,00 Kč
Inv.č. 931204910110
Navýšení výměry pozemkové parcely o 23 m2.
• p.p.č. 493/5 výměra 94 m2 cena 800,00 Kč 1/m2 účetní cena 75 200,00 Kč
Inv.č. 931204930050
Prodej pozemku o výměře 146 m2.
Katastrální území Karlovy Vary
• p.p.č. 888/1 výměra 543 m2 cena 800,00 Kč 1/m2 účetní cena 434 400,00 Kč
Narovnání výměry – neuskutečněné prodeje částí pozemku.
Oprava písařské chyby
Katastrální území Odeř, obec Hroznětín
• p.p.č. 686/1 výměra 234 m2 cena 3,00 Kč za 1/m2 účetní cena 702,00 Kč
lesní cesta - (doplnění podlomítka)
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
•

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 20. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00097811
Mění se příloha č. 1 zřizovací listiny – Soupis nemovitého a movitého majetku předávaného k hospodaření.
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MĚSTO LITOMĚŘICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Litoměřice
b) název příspěvkové organizace: Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
identifikační číslo: 00830488
MĚSTO LITVÍNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Litvínov
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Litvínov
sídlo: Soukenická 982, 436 01 Litvínov
identifikační číslo: 70226369
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Zrušen článek V. VYMEZENÍ MAJETKU VE VLASTNICTVÍ ZŘIZOVATELE včetně Přílohy č. 1 (Smlouva
o výpůjčce KT/6295/11) a Přílohy č. 2 (Veškerý svěřený movitý majetek vedený v účetní evidenci příspěvkové
organizace) a nahrazen textem tohoto znění:
V.
VYMEZENÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU
5.1 Svěřeným majetkem se rozumí majetek, který je vlastnictvím zřizovatele, a který zřizovatel předává organizaci
k hospodaření ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „svěřený majetek“).
5.2 Svěřený nemovitý majetek vede ve své rozvaze zřizovatel.
5.3 Seznam svěřeného nemovitého majetku:
POZEMKY:
Pozemek: Katastrální území Horní Litvínov – výpis z katastru nemovitostí LV 1
		
St.p.č. 564/6
výměra 1833 m2 čp. 982 zastavěná plocha a nádvoří /budova knihovny/
		
Pp.č. 550/1
výměra 568 m2 zahrada
		
Pp.č. 550/2
výměra 293 m2 zahrada
STAVBY:
Stavby: Katastrální území Horní Litvínov – výpis z katastru nemovitostí LV 1
Inventární číslo
MELTM0004BIZ

budova knihovny, Soukenická

čp.
982

hodnota k 30. 6. 2017
53 939 514 Kč

Celková hodnota svěřeného nemovitého majetku činí 53 939 514 Kč.
5. 4. Veškerý movitý majetek včetně majetku pořízeného za dobu trvání organizace, s výjimkou obsaženou v článku
VII., je svěřeným movitým majetkem. Seznam svěřeného movitého majetku je obsažen v Příloze č. 1 k této zřizovací listině.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Změna Článku VI. VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV KE SVĚŘENÉMU MAJETKU
Doplněn nový bod 6.1, stávající body 6.1 - 6.6 se stávají body 6.2 - 6. 7. Nově článek VI. zní:
VI.
VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV KE SVĚŘENÉMU MAJETKU
6.1 Nemovitý majetek může organizace nabývat jen pro svého zřizovatele a jen s jeho předchozím souhlasem. Svěřený nemovitý majetek je pro organizaci nedotknutelný, nelze jím ručit, zcizit jej, zatížit ani zastavit.
6. 1. 1 Organizace vede svěřený nemovitý majetek v operativní evidenci.
6. 1. 2 Svěřený nemovitý majetek může organizace dále pronajímat na dobu kratší 1 roku bez souhlasu zřizovatele
a smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou se souhlasem zřizovatele. Nájemné z této činnosti zůstává příjmem organizace.
6. 1. 3 Technické zhodnocení svěřeného nemovitého majetku, jehož předpokládaná hodnota přesáhne částku 50 000
Kč, může organizace provádět pouze s písemným souhlasem zřizovatele. Technické zhodnocení svěřeného ne-
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movitého majetku pořízeného organizací bude přeúčtováno na základě protokolu na rozvahové účty zřizovatele.
6.2 Movitý majetek, s výjimkou uvedenou v článku VII., může organizace nabývat jen pro svého zřizovatele. K nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000 Kč, je nutný předchozí souhlas
zřizovatele. Svěřený movitý majetek je pro organizaci nedotknutelný, nelze jím ručit, zcizit jej, zatížit ani zastavit.
6.3 Ke svěřenému movitému majetku má organizace následující práva:
a) o vyřazení majetku, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku 3 000 Kč, rozhoduje organizace,
b) o vyřazení majetku, jehož pořizovací cena přesáhla 3 000 Kč a nepřesáhla 40 000 Kč, jehož stáří přesáhlo dobu 4
let, rozhoduje organizace,
c) organizace má právo vyřazovat majetek uvedený v bodě a) a b) se souhlasem komise pro vyřazování majetku
jmenované ředitelem knihovny,
d) vyřadit majetek, který nesplňuje uvedené podmínky v bodě a) a b), může organizace jen po předchozím souhlasu
zřizovatele,
e) organizace je oprávněna pořizovat majetek nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, jen po
předchozím souhlasu zřizovatele,
f) organizace je povinna vést movitý majetek v evidenci dle obecně závazných předpisů a provádět inventarizací
vždy k 31. 12. - nedílnou součástí inventarizace budou inventurní soupisy,
g) organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele - tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.
6.4 Organizace je povinna svěřený movitý majetek chránit před ztrátou, poškozením a zničením.
6.5 Organizace je povinna svěřený movitý majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení.
6.6 Organizace je povinna svěřený movitý majetek pojistit a zabezpečit požární ochranu.
6.7 Povinností organizace je zajištění provozu, běžné údržby a oprav svěřeného movitého majetku a zajištění revizí
elektroinstalací, výtahů, hasicích přístrojů, apod.
Změna Článku VII. VLASTNICTVÍ ORGANIZACE
V bodě 7.2 se věta první vypouští a nahrazuje:
Organizace přijímá dary na základě darovací smlouvy a účtuje o nich dle obecně závazných předpisů. Nově bod
7.2 zní:
7.2 Organizace přijímá dary na základě darovací smlouvy a účtuje o nich dle obecně závazných předpisů. Zřizovatel
touto zřizovací listinou uděluje podle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených peněžitých darů, jejichž
výše nepřesáhne 50 000 Kč, pro jeden právní úkon. K uzavření ostatních darovacích smluv poskytuje zřizovatel
předchozí souhlas vždy pouze pro jeden právní úkon a tento souhlas musí být součástí smlouvy. Bez předchozího
souhlasu je příslušný právní úkon neplatný.
Článek XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vypouští se slova „malého rozsahu“. Nově článek zní:
11.1 Při zadávání veřejných zakázek je organizace povinna postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
vydaných zřizovatelem, ředitel organizace se řídí ustanoveními týkajícími se vedoucích odborů Městského úřadu
Litvínov.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Litvínov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991,
				
okres Most
sídlo: Šafaříkova 991, 436 01 Litvínov
identifikační číslo: 47324295
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Změna článku IV. STATUTÁRNÍ ORGÁN
Článek IV. STATUTÁRNÍ ORGÁN se doplňuje textem tohoto znění:
Podmínkou pro jmenování do funkce ředitele organizace je konkursní řízení a splnění předpokladů stanovených
zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů (tzv. lustrační zákon). Nově článek IV. zní:
Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jeho základní
pravomoci vyplývají z § 164 a § 165 tohoto zákona. Podmínkou pro jmenování do funkce ředitele organizace je
konkursní řízení a splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. lustrační zákon).
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Zrušen článek V. VYMEZENÍ MAJETKU VE VLASTNICÍ ZŘIZOVATELE včetně Přílohy č. 1 (Smlouva o výpůjčce KT/6296/11) a Přílohy č. 2 (Veškerý svěřený movitý majetek vedený v účetní evidenci příspěvkové organizace) a nahrazen textem tohoto znění:
V.
VYMEZENÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU
5.1 Svěřeným majetkem se rozumí majetek, který je vlastnictvím zřizovatele, a který zřizovatel předává organizaci
k hospodaření ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „svěřený majetek“).
5.2 Svěřený nemovitý majetek vede ve své rozvaze zřizovatel.
5.3 Seznam svěřeného nemovitého majetku:
POZEMKY:
Pozemek: Katastrální území Horní Litvínov – výpis z katastru nemovitostí LV 1
St.p.č. 713/3 výměra 1 170 m2 čp. 991 budova školy (občanská vybavenost)
Pp.č. 713/4 výměra 519 m2 občanská vybavenost (zastavěná plocha a nádvoří)
Pp.č. 713/5 výměra 759 m2 občanská vybavenost (zastavěná plocha a nádvoří)
Pp.č. 713/6 výměra 388 m2 občanská vybavenost (zastavěná plocha a nádvoří)
Ppč. 739/1
výměra 620 m2 ostatní plocha, silnice
Pp.č. 739/2 výměra 4 544 m2 ostatní veřejná zeleň
Pp.č. 722
výměra 688 m2 ostatní veřejná zeleň
Pp.č. 711
výměra 53 m2
zahrada
Pp.č. 713/1 výměra 3 452 m2 sportoviště a rekreační plocha
Pp.č. 713/2 výměra 1 772 m2 sportoviště a rekreační plocha
STAVBY:
Stavby: Katastrální území Horní Litvínov – výpis z katastru nemovitostí LV 1
Inventární číslo
MELTM0004BP0

čp.
budova ZŠ, Šafaříkova 991

hodnota k 30. 6. 2017
55 992 432,32 Kč

Celková hodnota svěřeného nemovitého majetku činí 55 992 432,32 Kč.
5.4 Veškerý movitý majetek včetně majetku pořízeného za dobu trvání organizace, s výjimkou obsaženou v článku
VII., je svěřeným movitým majetkem. Identifikace svěřeného movitého majetku je obsažena v Příloze č. 1 k této
zřizovací listině.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se 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. Nově bod 6.3 zní:
6.3 Ke svěřenému movitému majetku má organizace následující práva:
a) o vyřazení majetku, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku 3 000 Kč, rozhoduje organizace,
b) o vyřazení majetku, jehož pořizovací cena přesáhla 3 000 Kč a nepřesáhla 40 000 Kč, jehož stáří přesáhlo dobu 4
let, rozhoduje organizace,
c) organizace má právo vyřazovat majetek uvedený v bodě a) a b) se souhlasem komise pro vyřazování majetku
jmenované ředitelem školy,
d) vyřadit majetek, který nesplňuje uvedené podmínky v bodě a) a b), může organizace jen po předchozím souhlasu
zřizovatele,
e) organizace je oprávněna pořizovat majetek nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, jen po
předchozím souhlasu zřizovatele,
f) organizace je povinna vést movitý majetek v evidenci dle obecně závazných předpisů a provádět inventarizací
vždy k 31. 12. - nedílnou součástí inventarizace budou inventurní soupisy,
g) organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele - tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Změna Článku VII. VLASTNICTVÍ ORGANIZACE
V bodě 7.2 se věta první vypouští a nahrazuje:
Organizace přijímá dary na základě darovací smlouvy a účtuje o nich dle obecně závazných předpisů. Nově bod
7.2 zní:
7.2 Organizace přijímá dary na základě darovací smlouvy a účtuje o nich dle obecně závazných předpisů. Zřizovatel
touto zřizovací listinou uděluje podle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených peněžitých darů, jejichž
výše nepřesáhne 50 000 Kč, pro jeden právní úkon. K uzavření ostatních darovacích smluv poskytuje zřizovatel
předchozí souhlas vždy pouze pro jeden právní úkon a tento souhlas musí být součástí smlouvy. Bez předchozího
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souhlasu je příslušný právní úkon neplatný.
Článek XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vypouští se slova „malého rozsahu“. Nově článek zní:
11.1 Při zadávání veřejných zakázek je organizace povinna postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
vydaných zřizovatelem, ředitel organizace se řídí ustanoveními týkajícími se vedoucích odborů Městského úřadu
Litvínov.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Františka Fajtla DFC
sídlo: Rychnovská 350, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 60446005
Odloučené pracoviště: Rychnovská 139, 190 00 Praha 9 – Letňany
Pavla Beneše 765/5, 190 00 Praha 9 – Letňany
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Příborská
sídlo: Příborská 514, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 70883394
Odloučené pracoviště: Havířovská 476, 190 00 Praha 9 – Letňany
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování v Letňanech
sídlo: Fryčovická 462, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 29011647
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ustanovení Článku IV. se ruší a nahrazuje takto:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje do funkce a odvolává z funkce zřizovatel.
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 odpovídá za celkovou činnost a hospodaření organizace.
4. Ředitel řídí organizaci podle pracovního řádu dle vyhlášky č. 263/2007 Sb., organizačního řádu a vnitřních organizačních předpisů. Organizační řád vypracovává ředitel a schvaluje zřizovatel.
5. Ředitel se dále řídí pokyny a příslušnými vnitřními organizačními předpisy zřizovatele.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Františka Fajtla DFC
sídlo: Rychnovská 350, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 60446005
Odloučené pracoviště: Rychnovská 139, 190 00 Praha 9 – Letňany
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ustanovení Článku IV. se ruší a nahrazuje takto:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje do funkce a odvolává z funkce zřizovatel.
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 odpovídá za celkovou činnost a hospodaření organizace.
4. Ředitel řídí organizaci podle pracovního řádu dle vyhlášky č. 263/2007 Sb., organizačního řádu a vnitřních organizačních předpisů. Organizační řád vypracovává ředitel a schvaluje zřizovatel.
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5. Ředitel se dále řídí pokyny a příslušnými vnitřními organizačními předpisy zřizovatele.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Malkovského
sídlo: Malkovského 587, 190 00 Praha 9 – Letňany
identifikační číslo: 71294957
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Vymezení hlavního účelu činnosti:
Poskytování předškolního vzdělávání a výchovy dětí v souladu se vzdělávací soustavou podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
Mateřská škola
Činnost organizace je vymezena, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Vymezení předmětu činnosti:
a) zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj osobnosti
b) navázání na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajištění všestranné péče
c) rozvoj specifických forem výchovy dětí, působení na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje do funkce a odvolává z funkce zřizovatel.
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 odpovídá za celkovou činnost a hospodaření organizace.
4. Ředitel řídí organizaci podle pracovního řádu dle vyhlášky č. 263/2007 Sb., organizačního řádu a vnitřních organizačních předpisů. Organizační řád vypracovává ředitel a schvaluje zřizovatel.
5. Ředitel se dále řídí pokyny a příslušnými vnitřními organizačními předpisy zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Vymezení majetku
1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává do výpůjčky investiční majetek, a to na základě
Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku, součástí této smlouvy
o výpůjčce je rovněž seznam veškerého vypůjčeného majetku.
2. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví:
a) smlouvami o bezúplatném převodu od svého zřizovatele
b) darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) veškerý drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce pro výkon hlavního účelu své činnosti
e) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce.
3. Organizace může nabývat do svého vlastnictví investiční majetek pouze na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Vymezení majetkových práv a povinností
1. Práva a povinnosti, spojená s majetkem předaným do výpůjčky upravuje smlouva o výpůjčce.
2. Majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví či vlastnictví svého zřizovatele je povinna hospodárně spravovat a efektivně využívat k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti a povolené doplňkové činnosti podle této
zřizovací listiny.
3. Organizace má povinnost provádět z příspěvků zřizovatele drobnou údržbu a opravy majetku, který nabyla do
svého vlastnictví i vlastnictví svého zřizovatele.
4. Majetek, který organizace nabyla do vlastnictví svého zřizovatele, je pojištěn zřizovatelem. Organizace má povinnost tento majetek zabezpečit proti odcizení dle pojistných podmínek zřizovatele.
5. Majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví, pojistí dle vlastního uvážení. Tento majetek není u zřizovatele pojištěn.
6. Organizace není oprávněna majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele zapůjčovat či pronajímat třetím osobám.
7. Organizace má povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku. Na základě provedených inventur
předává zřizovateli soupis majetku, který nabyla do svého vlastnictví dle článku V. odst. 2 písm. a) – d) a soupis
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majetku, který nabyla do vlastnictví svého zřizovatele dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tyto soupisy musí obsahovat identifikaci majetku, jeho pořizovací cenu,
datum pořízení a způsob jeho nabytí.
8. Organizace je povinna ve svém účetnictví vést majetek analyticky rozdělený podle způsobu nabytí (vlastní majetek dle článku V. odst. 2 a svěřený majetek).
9. V případě peněžních darů účelově neurčených je organizace povinna předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí
stávajícího roku prostřednictvím OŠKT na jednání Rady MČ Praha 18 soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Do doby udělení souladu se peněžní prostředky evidují jako přijaté zálohy.
10. V případě, že se stane drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Pokud zřizovatel neprojeví o tento
majetek zájem, může organizace provést jeho vyřazení z evidence a následně i ekologickou likvidaci, případně
může majetek převést do vlastnictví jiné osoby. O svém postupu je povinna zřizovatele informovat.
11. V případě, že se stane drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který organizace nabyla do vlastnictví pro
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, postupuje organizace analogicky dle odstavce 10.
12. Organizace má právo uzavírat nájemní smlouvy na nebytové prostory. Tento pronájem je možný jen tehdy, nebrání-li řádnému chodu organizace při plnění jejího hlavního účelu. Organizace je povinna o uzavřených nájemních
smlouvách informovat zřizovatele a kopii těchto smluv předat na OŠKT do 30 dnů od uzavření.
13. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
14. Při nakládání s majetkem se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vnitřními
předpisy organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel organizaci doplňkovou činnost nepovoluje.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Tupolevova
sídlo: Tupolevova 525, 190 00 Praha 9 – Letňany
nové sídlo: Dobratická 525, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 60445939
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Fryčovická 462
nový název: Základní škola Fryčovická
sídlo: Fryčovická 462, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 63832151
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Malkovského
nový název: Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace
sídlo: Malkovského 587, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 71294597
Odloučené pracoviště: Rezidence Veselská, 190 00 Praha 9 - Letňany
Pavla Beneše 765/5, 190 00 Praha 9 – Letňany
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Příborská
sídlo: Příborská 514, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 70883394
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Ustanovení Článku VII. se ruší a nahrazuje takto:
Okruhy doplňkové činnosti
1. Vedle činnosti, pro niž byla zřízena, je příspěvková organizace oprávněna vykonávat také doplňkovou činnost,
která však musí podle § 27 odst. 2 písm. g) naplňovat následující znaky:
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a) navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace;
b) je zřizovatelem povolena k tomu, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců;
c) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace;
d) oddělené sledování doplňkové činnosti a finančního hospodaření dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
e) pro činnosti, k jejichž vykonávání je třeba oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském oprávnění,
ve znění pozdějších předpisů, bude příspěvková organizace postupovat na základě dokladů prokazující toto oprávnění.
2. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) pronájem nemovitého majetku, prostor a souvisejícího movitého majetku
b) pořádání akcí společenského, kulturního, sportovního charakteru
c) prodej vlastních výrobků
d) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
e) veškeré činnosti související s výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých
f) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
g) sběr a prodej druhotných surovin a léčivých rostlin.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace
sídlo: Malkovského 587, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 71294597
Odloučené pracoviště: Rezidence Veselská, Škrábkových 777/8, 190 00 Praha 9 - Letňany
Pavla Beneše 765/5, 190 00 Praha 9 – Letňany
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Ustanovení Článku VII. se ruší a nahrazuje takto:
Okruhy doplňkové činnosti
1. Vedle činnosti, pro niž byla zřízena, je příspěvková organizace oprávněna vykonávat také doplňkovou činnost,
která však musí podle § 27 odst. 2 písm. g)
naplňovat následující znaky:
a) navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace;
b) je zřizovatelem povolena k tomu, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců;
c) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace;
d) oddělené sledování doplňkové činnosti a finančního hospodaření dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
e) pro činnosti, k jejichž vykonávání je třeba oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském oprávnění,
ve znění pozdějších předpisů, bude příspěvková organizace postupovat na základě dokladů prokazující toto oprávnění.
2. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) pronájem nemovitého majetku, prostor a souvisejícího movitého majetku
b) pořádání akcí společenského, kulturního, sportovního charakteru
c) prodej vlastních výrobků
d) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
e) veškeré činnosti související s výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých
f) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
g) sběr a prodej druhotných surovin a léčivých rostlin.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování v Letňanech
sídlo: Fryčovická 462, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 29011647
Odloučená pracoviště: Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany – školní jídelna
Rychnovská 139, Praha 9 – Letňany – školní jídelna - výdejna
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Dobratická 525, Praha 9 – Letňany – školní jídelna
Havířovská 476, Praha 9 – Letňany – školní jídelna – výdejna
Malkovského 587, Praha 9 – Letňany – školní jídelna - výdejna
Pavla Beneše 765/5, Praha 9 – Letňany – školní jídelna – výdejna
Rezidence Veselská, Škrábkových 777/8, Praha 9 – Letňany – školní jídelna - výdejna
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Fryčovická
sídlo: Fryčovická 462, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 63832151
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ustanovení článku III. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Vymezení hlavního účelu činnosti:
Škola uskutečňuje vzdělávání podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
Základní škola
Školní družina
2. Vymezení předmětu činnosti:
Činnost organizace je vymezena pro základní školu, § 44, pro školní družinu § 111, zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ustanovení Článku V. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetku
1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává do výpůjčky investiční majetek, a to na základě
Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku, součástí této smlouvy
o výpůjčce je rovněž seznam veškerého vypůjčeného majetku.
2. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví:
a) smlouvami o bezúplatném převodu od svého zřizovatele
b) darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) veškerý drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce pro výkon hlavního účelu své činnosti
e) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce.
3. Organizace může nabývat do svého vlastnictví investiční majetek pouze na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Ustanovení Článku VI. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetkových práv a povinností
1. Práva a povinnosti, spojená s majetkem předaným do výpůjčky upravuje smlouva o výpůjčce.
2. Organizace není oprávněna majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele zapůjčovat či pronajímat třetím osobám s výjimkou uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory. Tento pronájem je možný jen tehdy, nebrání-li
řádnému chodu organizace při plnění jejího hlavního účelu. Organizace je v tomto případě povinna o uzavřených
nájemních smlouvách informovat zřizovatele a předat mu kopie těchto smluv do 30dnů od jejich uzavření.
3. Organizace má povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku.
4. V případě darů je organizace povinna předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí stávajícího roku prostřednictvím
OŠKT na jednání Rady MČ Praha 18 soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Do doby udělení
souhlasu se peněžní prostředky evidují jako přijaté zálohy.
5. V případě, že se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Pokud zřizovatel neprojeví o tento majetek zájem, může organizace provést jeho vyřazení z evidence a následně
i ekologickou likvidaci, případně může majetek převést do vlastnictví jiné osoby. O svém postupu je povinna zřizovatele informovat.
6. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7. Při nakládání s majetkem se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vnitřními
předpisy organizace.
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Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Příborská
sídlo: Příborská 514, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 70883394
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ustanovení Článku V. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetku
1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává do výpůjčky investiční majetek, a to na základě
Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku, součástí této smlouvy
o výpůjčce je rovněž seznam veškerého vypůjčeného majetku.
2. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví:
a) smlouvami o bezúplatném převodu od svého zřizovatele
b) darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) veškerý drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce pro výkon hlavního účelu své činnosti
e) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce.
3. Organizace může nabývat do svého vlastnictví investiční majetek pouze na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Ustanovení Článku VI. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetkových práv a povinností
1. Práva a povinnosti, spojená s majetkem předaným do výpůjčky upravuje smlouva o výpůjčce.
2. Organizace není oprávněna majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele zapůjčovat či pronajímat třetím osobám s výjimkou uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory. Tento pronájem je možný jen tehdy, nebrání-li
řádnému chodu organizace při plnění jejího hlavního účelu. Organizace je v tomto případě povinna o uzavřených
nájemních smlouvách informovat zřizovatele a předat mu kopie těchto smluv do 30dnů od jejich uzavření.
3. Organizace má povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku.
4. V případě darů je organizace povinna předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí stávajícího roku prostřednictvím
OŠKT na jednání Rady MČ Praha 18 soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Do doby udělení
souhlasu se peněžní prostředky evidují jako přijaté zálohy.
5. V případě, že se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Pokud zřizovatel neprojeví o tento majetek zájem, může organizace provést jeho vyřazení z evidence a následně
i ekologickou likvidaci, případně může majetek převést do vlastnictví jiné osoby. O svém postupu je povinna zřizovatele informovat.
6. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7. Při nakládání s majetkem se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vnitřními
předpisy organizace.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Tupolevova
sídlo: Dobratická 525, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 60445939
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ustanovení Článku V. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetku
1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává do výpůjčky investiční majetek, a to na základě
Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku, součástí této smlouvy
o výpůjčce je rovněž seznam veškerého vypůjčeného majetku.
2. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví:
a) smlouvami o bezúplatném převodu od svého zřizovatele
b) darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) veškerý drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce pro výkon hlavního účelu své činnosti
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e) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce.
3. Organizace může nabývat do svého vlastnictví investiční majetek pouze na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Ustanovení Článku VI. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetkových práv a povinností
1. Práva a povinnosti, spojená s majetkem předaným do výpůjčky upravuje smlouva o výpůjčce.
2. Organizace není oprávněna majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele zapůjčovat či pronajímat třetím osobám s výjimkou uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory. Tento pronájem je možný jen tehdy, nebrání-li
řádnému chodu organizace při plnění jejího hlavního účelu. Organizace je v tomto případě povinna o uzavřených
nájemních smlouvách informovat zřizovatele a předat mu kopie těchto smluv do 30dnů od jejich uzavření.
3. Organizace má povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku.
4. V případě darů je organizace povinna předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí stávajícího roku prostřednictvím
OŠKT na jednání Rady MČ Praha 18 soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Do doby udělení
souhlasu se peněžní prostředky evidují jako přijaté zálohy.
5. V případě, že se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Pokud zřizovatel neprojeví o tento majetek zájem, může organizace provést jeho vyřazení z evidence a následně
i ekologickou likvidaci, případně může majetek převést do vlastnictví jiné osoby. O svém postupu je povinna zřizovatele informovat.
6. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7. Při nakládání s majetkem se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vnitřními
předpisy organizace.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování v Letňanech
sídlo: Fryčovická 462, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 29011647
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ustanovení článku III. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Vymezení hlavního účelu činnosti:
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, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů a závodním stravování, podle § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 342/2005 Sb., a vyhlášky č. 84/2005 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti zařízení školního stravování.
2. Vymezení předmětu činnosti:
a) zajištění stravování dětí předškolního věku, žáků a zaměstnanců základních škol a školských zařízení zřízených
MČ Praha 18
b) zajištění rozvozu stravy pro děti předškolního věku, žáky a zaměstnance předškolních zařízení základních škol
a školských zařízení zřízených MČ Praha 18
c) zajištění stravování pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem není MČ Praha 18, a to
na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ustanovení Článku V. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetku
1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává do výpůjčky investiční majetek, a to na základě
Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku, součástí této smlouvy
o výpůjčce je rovněž seznam veškerého vypůjčeného majetku.
2. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví:
a) smlouvami o bezúplatném převodu od svého zřizovatele
b) darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
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d) veškerý drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce pro výkon hlavního účelu své činnosti
e) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce.
3. Organizace může nabývat do svého vlastnictví investiční majetek pouze na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Ustanovení Článku VI. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetkových práv a povinností
1. Práva a povinnosti, spojená s majetkem předaným do výpůjčky upravuje smlouva o výpůjčce.
2. Organizace není oprávněna majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele zapůjčovat či pronajímat třetím osobám s výjimkou uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory. Tento pronájem je možný jen tehdy, nebrání-li
řádnému chodu organizace při plnění jejího hlavního účelu. Organizace je v tomto případě povinna o uzavřených
nájemních smlouvách informovat zřizovatele a předat mu kopie těchto smluv do 30dnů od jejich uzavření.
3. Organizace má povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku.
4. V případě darů je organizace povinna předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí stávajícího roku prostřednictvím
OŠKT na jednání Rady MČ Praha 18 soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Do doby udělení
souhlasu se peněžní prostředky evidují jako přijaté zálohy.
5. V případě, že se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Pokud zřizovatel neprojeví o tento majetek zájem, může organizace provést jeho vyřazení z evidence a následně
i ekologickou likvidaci, případně může majetek převést do vlastnictví jiné osoby. O svém postupu je povinna zřizovatele informovat.
6. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7. Při nakládání s majetkem se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vnitřními
předpisy organizace.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Františka Fajtla DFC
sídlo: Rychnovská 350, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 60446005
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ustanovení Článku V. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetku
1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává do výpůjčky investiční majetek, a to na základě
Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku, součástí této smlouvy
o výpůjčce je rovněž seznam veškerého vypůjčeného majetku.
2. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví:
a) smlouvami o bezúplatném převodu od svého zřizovatele
b) darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) veškerý drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce pro výkon hlavního účelu své činnosti
e) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce.
3. Organizace může nabývat do svého vlastnictví investiční majetek pouze na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Ustanovení Článku VI. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetkových práv a povinností
1. Práva a povinnosti, spojená s majetkem předaným do výpůjčky upravuje smlouva o výpůjčce.
2. Organizace není oprávněna majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele zapůjčovat či pronajímat třetím osobám s výjimkou uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory. Tento pronájem je možný jen tehdy, nebrání-li
řádnému chodu organizace při plnění jejího hlavního účelu. Organizace je v tomto případě povinna o uzavřených
nájemních smlouvách informovat zřizovatele a předat mu kopie těchto smluv do 30dnů od jejich uzavření.
3. Organizace má povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku.
4. V případě darů je organizace povinna předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí stávajícího roku prostřednictvím
OŠKT na jednání Rady MČ Praha 18 soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Do doby udělení
souhlasu se peněžní prostředky evidují jako přijaté zálohy.
5. V případě, že se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Pokud zřizovatel neprojeví o tento majetek zájem, může organizace provést jeho vyřazení z evidence a následně
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i ekologickou likvidaci, případně může majetek převést do vlastnictví jiné osoby. O svém postupu je povinna zřizovatele informovat.
6. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7. Při nakládání s majetkem se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vnitřními
předpisy organizace.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace
sídlo: Malkovského 587, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 71294957
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ustanovení Článku V. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetku
1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává do výpůjčky investiční majetek, a to na základě
Smlouvy o výpůjčce. Tato smlouva upravuje veškerá práva a povinnosti k tomuto majetku, součástí této smlouvy
o výpůjčce je rovněž seznam veškerého vypůjčeného majetku.
2. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví:
a) smlouvami o bezúplatném převodu od svého zřizovatele
b) darem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) veškerý drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce pro výkon hlavního účelu své činnosti
e) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce.
3. Organizace může nabývat do svého vlastnictví investiční majetek pouze na základě předchozího souhlasu zřizovatele.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Ustanovení Článku VI. se ruší a nahrazuje takto:
Vymezení majetkových práv a povinností
1. Práva a povinnosti, spojená s majetkem předaným do výpůjčky upravuje smlouva o výpůjčce.
2. Organizace není oprávněna majetek bez předchozího souhlasu zřizovatele zapůjčovat či pronajímat třetím osobám s výjimkou uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory. Tento pronájem je možný jen tehdy, nebrání-li
řádnému chodu organizace při plnění jejího hlavního účelu. Organizace je v tomto případě povinna o uzavřených
nájemních smlouvách informovat zřizovatele a předat mu kopie těchto smluv do 30dnů od jejich uzavření.
3. Organizace má povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku.
4. V případě darů je organizace povinna předložit vždy k poslednímu dni čtvrtletí stávajícího roku prostřednictvím
OŠKT na jednání Rady MČ Praha 18 soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Do doby udělení
souhlasu se peněžní prostředky evidují jako přijaté zálohy.
5. V případě, že se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Pokud zřizovatel neprojeví o tento majetek zájem, může organizace provést jeho vyřazení z evidence a následně
i ekologickou likvidaci, případně může majetek převést do vlastnictví jiné osoby. O svém postupu je povinna zřizovatele informovat.
6. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů na úseku
bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
7. Při nakládání s majetkem se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny zřizovatele a vnitřními
předpisy organizace.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2018
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Příborská
sídlo: Příborská 514, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 70883394
Odloučené pracoviště: Havířovská 476, 190 00 Praha 9 – Letňany
Místecká 454, 190 00 Praha 9 – Letňany
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2018
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 18
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b) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování v Letňanech
sídlo: Fryčovická 462, 190 00 Praha 9 - Letňany
identifikační číslo: 29011647
Odloučená pracoviště: Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany – školní jídelna
Rychnovská 139, Praha 9 – Letňany – školní jídelna - výdejna
Dobratická 525, Praha 9 – Letňany – školní jídelna
Havířovská 476, Praha 9 – Letňany – školní jídelna – výdejna
Malkovského 587, Praha 9 – Letňany – školní jídelna - výdejna
Pavla Beneše 765/5, Praha 9 – Letňany – školní jídelna – výdejna
Rezidence Veselská, Škrábkových 777/8, Praha 9 – Letňany – školní jídelna – výdejna
Místecká 454, 190 00 Praha 9 – Letňany – školní jídelna - výdejna
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
MĚSTO NOVÁ ROLE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 15. 5. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Nová Role
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace
sídlo: Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role
identifikační číslo: 06134238
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Činnost základní umělecké školy podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., od 1. 9. 2017 na základě smlouvy o převodu
činností, práv, povinností a závazků, darování movitých věcí a poskytnutí finančního daru.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel jedná za příspěvkové organizace samostatně, k napsanému názvu organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
nemovitý majetek v hodnotě Kč – 10 825 352,44,
movitý majetek v hodnotě Kč – 5 331 939,30.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Spravovat svěřený majetek v souladu se zřizovací listinou, právními předpisy pokyny zřizovatele tak, aby byl plně
efektivně, hospodárně a účelně využíván s ohledem na hlavní účel, k němuž byla příspěvková organizace zřízena.
Chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, pravidelně kontrolovat jeho řádní stav.
Pečovat o majetek, jeho ochranu, rozvoj a zvelebení. Jednat tak, aby nedošlo k bezdůvodnému poškození majetku
a nesnižoval se jeho rozsah a hodnota.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• reklamní činnost,
• pronájem a půjčování věci movitých a nemovitých dle schváleného ceníku zřizovatelem,
• výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona dle základního seznamu oborů
činnosti náležejících do živností volné,
• pedagogické služba a vzdělávání,
• pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO PRACHATICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Prachatice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Prachatice, Národní 1018
sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice
identifikační číslo: 0020583278
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Do č. III. se doplňuje nový bod 3.4, který zní:
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3.4 Dětská skupina poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině; její činnost se řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.
Ostatní ujednání zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO ŘEVNCE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Řevnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Řevnice
sídlo: Školní 600, 252 30 Řevnice
identifikační číslo: 47005254
Mění se Příloha č. 1 zřizovací listiny, jejímž obsahem je soupis movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který
organizaci předán k hospodaření (svěřený majetek).
Ostatní ujednání zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO ŠUMPERK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 14. 9. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Šumperk
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 6, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 65496604
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 je označen jako Čl. 3 s novým názvem Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti.
–– Odst. 2: slovo „fondy“ je vypuštěno a nahrazeno textem: „dokumenty z knihovního fondu nebo „prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny“ a slovo „prostřednictvím“ je nahrazeno slovem
„formou“.
–– Odst. 3: za slova „knihovních fondů“ je vloženo slovo „regionu“. Slova „prostřednictvím knihoven a prezentace na www“ jsou nahrazena slovy „a prezentuje ji na webových stránkách knihovny prostřednictvím webového
katalogu“.
–– Odst. 4 je v plném rozsahu nahrazen textem: Poskytuje ústní a písemné bibliografické, faktografické a referenční informace z knihovních fondů v klasické i elektronické podobě, včetně zdrojů dostupných v prostředí
internetových stránek.“
–– Odst. 5 je v plném rozsahu nahrazen textem: Umožňuje přístup k informacím na internetových stránkách, ke
kterým má knihovna bezplatný přístup. Rovněž umožňuje přístup k placeným informacím na internetových
stránkách.
–– Odst. 6: před uvedením právního předpisu se vkládá zkratka „č.“, za uvedením se vkládají slova „v platném
znění“.
–– Odst. 7: Z věty se vypouští slova „kulturní a společenské“ a místo nich se vkládá nový text „besedy, přednášky,
výstavy, exkurze a jiné kulturní a vzdělávací“. Slova „s cílem propagovat literaturu, služby knihovny a knihovní
fondy“ se vypouští. Do odstavce se vkládá druhá věta se zněním: Spolupracuje s dalšími organizacemi a školami v obci i mimo obec.
–– Je vložen nový odst. 10 s textem: Vydává tematické publikace.
–– Je vložen nový odst. 11, který zní: Využívá volné kapacity reprografické techniky pro kopírování služeb veřejnosti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Čl. 4 je zcela vypuštěn.
Čl. 5 je označen jako Čl. 4 a je v plném rozsahu nahrazen následujícím textem, včetně názvu článku: Označení statutárních orgánů a způsob jakým vystupují jménem organizace
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů.
2. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný obcí na základě výsledků konkurzního řízení.
Ředitel řídí organizaci, 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.
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3. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, a to samostatně, v případě nepřítomnosti jím
jmenovaný zástupce. Za příspěvkovou organizaci podepisuje ředitel, nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Čl. 6 odst. 1 písm. a) je nově označen jako Čl. 5 Vymezení majetku, odst. 2.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) je nově označen jako Čl. 5 Vymezení majetku, odst. 1.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Čl. 6 odst. 2 písm. a) – n) je nově označen jako Čl. 6 Vymezení majetkových práva a povinností, odst. 1 – 14.
Čl. 7 je přečíslován na Čl. 8.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Čl. 3 je označen jako Čl. 7 a je v plném rozsahu nahrazen následujícím textem, včetně názvu článku:
Okruhy doplňkových činností
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
• reklamní činnost
• prodej knih a dalších předmětů, které souvisejí s činností knihovny.
• 2. Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
• doplňková činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace,
• doplňková činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti.
3. Finanční hospodaření doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
MĚSTO ŠTERNBERK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Šternberk
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace
nový název: Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 2174/44, 785 01 Šternberk
nové sídlo: Svatoplukova 1419/7, 785 01 Šternberk
identifikační číslo: 75009749
MĚSTO ZÁBŘEH
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Město Zábřeh
b) název příspěvkové organizace: Technické služba Zábřeh, příspěvková organizace
sídlo: Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
identifikační číslo: 06539866
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úseku veřejně
prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je:
a) zajištění odpadového hospodářství zřizovatele včetně souvisejících činností
b) poskytování technických služeb, zejména ruční a strojní čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství
zřizovatele, včetně čištění silničních vpustí, odvodňovacích žlabů, příkopů, česel a odkalovacích nádrží, čištění
přístřešků autobusových zastávek, zajišťování provozu městských kašen a zajišťování chemického postřiku proti
plevelným rostlinám na komunikacích, chodnících a zpevněných plochách
c) zajišťování zimní údržby místních komunikací, účelových komunikací a chodníků podle příspěvkovou organizací
připraveného a zřizovatelem schváleného plánu zimní údržby na příslušné období a pokynů zřizovatele
d) poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zejména provádění zahradních a parkových úprav na pozemcích náležejících do majetku zřizovatele, sečení, ošetřování a údržba veřejné zeleně včetně shrabání a úklidu spad-

Částka 5/2017

Ústřední věstník

stránka 49

lého listí, pěstování květin, trávníků, okrasných rostlin, ořez, kácení a vysazování keřů, živých plotů a stromů na
pozemcích v majetku zřizovatele a péče o ně (včetně přiměřené zálivky)
e) opravy a údržba městského mobiliáře v majetku zřizovatele, opravy a údržba herních prvků dětských hřišť, sportovišť a pískovišť včetně provádění běžné kontroly a provozní kontroly (pravidelné provádění hlavní roční kontroly
zajišťuje zřizovatel), přičemž vybavení těchto dětských hřišť, sportovišť a pískovišť musí být udržováno v režimu
vyhrazeného zařízení dle příslušných norem EN; příspěvková organizace odpovídá za plnění všech povinností
ukládaných platnými právními předpisy provozovatelům těchto zřízení.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka/ředitel, která/který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
1. Ke dni vzniku příspěvkové organizace nepředává zřizovatel příspěvkové organizace žádný nemovitý ani movitý
majetek.
2. Movitý a nemovitý majetek nabytý příspěvkovou organizací v průběhu jejího trvání pro zřizovatele (do vlastnictví
zřizovatele) se ode dne nabytý považuje za majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření (svěřený
majetek).
3. Vedle majetku svěřeného užívá příspěvková organizace majetek jiných osob na základě uzavřených smluv a majetek, který nabyla do svého vlastnictví v souladu s právními předpisy.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Zřizovatel vymezuje příspěvkové organizaci práva, která jí umožní, aby se svěřeným a vlastním majetkem mohla
plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena.
2. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený a vlastní majetek držet a hospodárně užívat pro plnění
hlavního účelu a předmětu činnosti doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o něj, udržovat a provádět
jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví. Toto ustanovení platí
přiměřeně i o majetku, který příspěvková organizace užívá na základě smluv.
3. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem za podmínek stanovených touto zřizovací listinou, obecně závaznými právními předpisy a usneseními, rozhodnutími a pokyny zřizovatele.
4. Nabývá-li příspěvková organizace majetek, nabývá jej vždy pro zřizovatele, není-li v této listině, zákonem nebo
rozhodnutím zřizovatele stanoveno jinak. Majetek takto nabytý je evidován jako majetek zřizovatele svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření.
5. Nemovitý majetek může příspěvková organizace nabýt pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. Takto nabytý
nemovitý majetek se bude vždy považovat za majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření, tj. za svěřený majetek.
6. K nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele je vždy potřeba předchozího písemného souhlasu zřizovatele s výjimkou těchto případů:
a) nabytí peněžitého daru účelově určeného i neurčeného do výše 40.000 Kč
b) nabytí nepeněžitého daru v hodnotě do 40.000 Kč s DPH
c) nabytí majetku podle bodu 10 tohoto článku zřizovací listiny.
7. Do svého vlastnictví nabývá příspěvková organizace veškerá pořízená oběžná aktiva, a to aktiva pořízená:
a) na základě plánu činnosti na příslušný kalendářní rok schváleného zřizovatelem
b) na základě tvorby a použití rezervního fondu, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb
c) na základě dalších rozhodnutí zřizovatele.
8. Do svého vlastnictví příspěvková organizace dále nabývá veškerý drobný dlouhodobý hmotný majetek do pořizovací ceny 40.000 Kč s DPH a drobný dlouhodobý nehmotný majetek do pořizovací ceny 60.000 Kč s DPH.
9. Vymezení práv a povinností k majetku:
a) organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o pronájmu, pachtu či výpůjčce svěřeného a vlastního majetku na dobu
určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost vykonává všechna práva a povinnosti pronajímatele
b) příspěvková organizace je oprávněna vyřadit trvale nepotřebný movitý majetek do výše pořizovací ceny 5.000 Kč
s DPH za kus z evidence a zajistit jeho likvidaci
c) vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě b) tohoto ustanovení podléhá schválení zřizovatelem
10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí a služeb příspěvkovou organizací:
Příspěvková organizace je oprávněna nakupovat a do vlastnictví zřizovatele nabývat dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek včetně podepisování příslušných listin a činění úkonů zadavatele veřejné zakázky pouze s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele vydaným formou usnesení rady města za podmínky dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento souhlas nevyžaduje při pořizování tohoto
majetku z investičního fondu organizace do limitu pořizovací ceny 100 000 Kč s DPH u jednotlivého majetku.
Tento majetek se považuje za svěřený příspěvkové organizaci.
11. Vymezení jiných majetkových práv a povinností ve vztahu ke svěřenému a vlastnímu majetku:
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Příspěvková organizace je povinna:
a) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací listinou nebo obecně závaznými
právními předpisy
b) vést účetní evidenci svěřeného majetku dle obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí a pokynů zřizovatele
c) vést v účetnictví v analytické evidenci odděleně tržby za využitelné složky komunálního odpadu s tím, že tyto
výnosy jsou výnosem příspěvkové organizace z její hlavní činnosti
d) zajišťovat povinnosti vlastníka vyplývající z finančních, hygienických, požárních, bezpečnostních a jiných obecně
závazných přepisů, provádět periodické revize a technické prohlídky v souladu s příslušnými právními předpisy,
příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením těchto povinností
e) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy svěřeného a vlastního majetku
f) není oprávněna uskutečňovat investiční výstavbu, tuto činnost zabezpečuje v plném rozsahu zřizovatel
g) řádně pojistit majetek, který není pojištěn zřizovatelem a dále dodržovat předpisy na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce, rozhodnutí o druhu a rozsahu pojištění svěřeného majetku je oprávněn učinit ředitel příspěvkové
organizace
h) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení stanovené obecně závaznými právními předpisy a další
potřebné podklady, které si zřizovatel pro svoji potřebu vyžádá.
12. Příspěvková organizace je povinna využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas
uplatňovat právo na náhradu škody, 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 ve správních řízeních.
13. Příspěvková organizace je povinna vymáhat vlastním jménem nebo jménem zřizovatele veškeré pohledávky po
lhůtě splatnosti s cílem dosažení maximální efektivnosti.
14. Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících.
15. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik pohledávky příspěvkové organizace, není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak.
16. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplně odpis pohledávky) do výše 5 000 Kč s DPH v jednotlivém případě
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka stane nevymahatelnou, a to pouze
u pohledávek do výše 5 000 Kč s DPH, přičemž pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí
být prokazatelně doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi k úhradě předmětné pohledávky,
že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku nebo, že u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na
vymáhání by přesáhly jeho výnos a tudíž vymáhání není efektivní, hospodárné a účelné.
17. Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít závazek, nebo postoupit k závazku jen s předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
18. Za ochranu majetku a výkon práv a povinnosti při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel příspěvkové
organizace stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě majetku, jakož i okruh funkcí,
s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost.
19. Příspěvková organizace nesmí:
a) ručit za závazky třetích osob
b) zatěžovat majetek věcnými břemeny ani jej přenechat do zástavy třetím osobám bez předchozího souhlasu zřizovatele
c) nemovitý majetek, který jí bude případně svěřen, prodat, směnit, darovat, zatěžovat právem stavby, zástavním
právem, služebnostmi nebo reálnými věcnými břemeny, vložit jej do majetku právnických osob nebo k němu zřídit
výměnek
d) uzavírat smlouvy o zápůjčce nebo o úvěru bez předchozího souhlasu zřizovatele
e) pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvu o nájmu s právem koupě bez předchozího souhlasu zřizovatele
f) nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry a přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči třetím osobám bez
předchozího souhlasu zřizovatele
g) vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným ručitelem
h) poskytovat dary třetím osobám, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních potřeb
i) zřizovat nebo zakládat právnické osoby
j) účastnit se na právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání
k) použít příspěvek zřizovatele k doplňkové činnosti.
20. Převod svěřeného nebo vlastního majetku:
a) Příspěvková organizace je oprávněna nadbytečný a neupotřebitelný svěřený a vlastní movitý majetek, ať je jeho
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podstata hmotná nebo nehmotná, v pořizovací hodnotě přesahující 40.000 Kč včetně DPH prodat, směnit, darovat
a zatěžovat právy třetích osob pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Bez předchozího souhlasu zřizovatele je příslušné
právní jednání neplatné.
b) Jde-li o převod úplatný, je povinna sjednat cenu převodu ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
c) Příspěvková organizace upřednostní převod movitého majetku na jiné příspěvkové organizace zřízené zřizovatelem.
21. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
22. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat
své závazky vůči němu.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel dle článku III
této zřizovací listiny tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
2. Příspěvková organizace bude vykonávat okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel v rámci živnosti
volné: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro osoby odlišné od zřizovatele.
3. Pro výkon doplňkové činnosti podle tohoto článku je příspěvková organizace povinna mít živnostenské oprávnění
ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
pro živnost volnou: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
4. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu příspěvkové organizace a účetně je vedena odděleně.
5. Zřizovatel povoluje organizaci doplňkovou činnost v objemu méně než 20 procent z celkové vykonávané činnosti.
6. Finanční prostředky získané z doplňkové činnosti příspěvkové organizace budou použity především pro rozvoj
hlavního účelu příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
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 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace
sídlo: Santražiny 4224, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71007393
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění některých činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem hlavní činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, jsou činnosti těchto škol a školských
zařízení:
a) mateřské školy, jejichž činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláškou č.
137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravování a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců školy. Se souhlasem zřizovatele může zabezpečovat stravování i pro jiné strávníky. V mateřské škole mohou být zřízeny speciální třídy, jejichž činnost je řízena
vyhláškou č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
b) zařízení školního, a to:
–– školní jídelny, jež vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel.
2. Ředitel do funkce jmenuje a z funkce odvolává zřizovatel.
3. Ředitel zejména:
a) vystupuje jménem příspěvkové organizace navenek,
b) jedná a činí jménem příspěvkové organizace veškerá právní úkony; pokud tato zřizovací listina, popřípadě právní
předpisy, stanoví jako podmínku k provedení právního úkonu příspěvkové organizace předchozí souhlas zřizo-
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vatele, nebo stanoví, že příspěvková organizace nesmí některý z právních úkonů učinit, je právní úkon učiněný
v rozporu s těmito ustanoveními neplatný,
odpovídá za činnost příspěvkové organizace,
odpovídá za dodržování povinností stanovených příspěvkové organizaci zřizovatelem v této zřizovací listině,
popř. samostatnými rozhodnutími zřizovatele,
stanoví vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace, vydává organizační řád, pracovní řád a další vnitřní
předpisy,
zabezpečuje vnitřní kontrolu v příspěvkové organizaci,
zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy
na přístupném místě v sídle příspěvkové organizace,
zajišťuje ostatní záležitosti potřebné k řádné činnosti příspěvkové organizace.
Při výkonu svých pravomocí je ředitel povinen řídit se ustanoveními příslušných právních předpisů této zřizovací
listiny a pokyny zřizovatele, počínat si s náležitou odbornou péčí a péčí řádného hospodáře a dbát na zachování
dobrého jména příspěvkové organizace a zřizovatele.
Ředitel jedná a činí jménem příspěvkové organizace právní úkony osobně a samostatně, a to tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis a razítko příspěvkové organizace.
Ředitel je oprávněn pověřit k jednání a provádění právních úkonů jménem příspěvkové organizace zaměstnance
příspěvkové organizace nebo udělit k těmto účelům plnou moc jiné osobě; na tyto osoby se pak přiměřeně vztahují
stejné povinnosti jako na ředitele. V pověření či plné moci musí ředitel jednoznačně vymezit rozsah, v jakém jsou
udělovány. Za jednání pověřených či zplnomocněných osob odpovídá zřizovateli ředitel.
Ředitel je oprávněn jmenovat svého zástupce, popř. více zástupců, a stanovit jejich práva a povinnosti.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Příspěvková organizace nemá vlastní majetek a hospodaří pouze s:
majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený
majetek“),
majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace využívá na základě nájemní smlouvy, smlouvy
o výpůjčce, popř. jiného právního titulu,
majetkem ve vlastnictví jiných subjektů, který příspěvková organizace využívá na základě nájemní smlouvy,
smlouvy o výpůjčce, popř. jiného právního titulu.
Svěřený majetek je tvořen:
veškerým majetkem příspěvkové organizace, který tato vlastnila ke dni účinnosti této zřizovací listiny,
veškerým nemovitým majetkem zřizovatele, uvedeným v Příloze č. 1 této zřizovací listiny,
veškerým movitým majetkem a právy, o kterých příspěvková organizace účtovala ke dni účinnosti této zřizovací
listiny,
veškerým majetkem zřizovatele, který příspěvková organizaci zřizovatel předá k hospodaření po dni účinnosti této
zřizovací listiny,
veškerým majetkem, který příspěvková organizace nabude po dni účinnosti této zřizovací listiny pro svého zřizovatele od jiných subjektů nebo na základě své činnosti.
K zúžení rozsahu svěřeného majetku může dojít v důsledku:
právního úkonu příspěvkové organizace za podmínek stanovených touto zřizovací listinou nebo
rozhodnutí zřizovatele a to:
–– v případě nemovitého majetku uvedeného v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, schválené Zastupitelstvem města
Zlína,
–– v případě ostatního majetku formou usnesení Rady města Zlína nebo
jiných skutečností (ztráta či zničení svěřeného majetku, rozhodnutí státního orgánu apod.).
vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace je při správě svěřeného majetku povinna:
řídit se platnými obecně závaznými právními předpisy,
respektovat vnitřní předpisy zřizovatele, které upravují nakládání s majetkem zřizovatele,
respektovat pokyny zřizovatele, týkající se svěřeného majetku a jeho správy,
starat se o něj a využívat jej s péčí řádného hospodáře, zejména zachovávat zásady efektivity a hospodárnosti při
nakládání se svěřeným majetkem, chránit jej před poškozením, zničením, odcizením, zneužitím a jinými neoprávněnými zásahy, dbát o jeho rozvoj a zvelebení,
dodržovat zřizovatelem schválený odpisový plán a plán tvorby a čerpání investičního fondu,
v případě, že dojde ke změnám v rozsahu či identifikaci svěřeného nemovitého majetku, evidovaného v katastru
nemovitostí, zajistit zápis svého práva hospodaření s tímto majetkem do katastru nemovitostí,
zajistit vhodně pojištění,
trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku
závazků,

Částka 5/2017

Ústřední věstník

stránka 53

i) uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení a ostatní práva zřizovatele,
j) využívat jej pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena, a za podmínek stanovených touto zřizovací listinou, případně
rozhodnutím zřizovatele, taktéž pro potřeby doplňkové činnosti, pokud ji má zřizovatelem povolenu,
k) evidovat jej, účtovat o něm dle příslušných účetních předpisů a účetních standardů a provádět na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu jeho odpisy,
l) provádět jeho opravy, údržbu a právními předpisy stanovené technické prohlídky a revize,
m) provádět technické zhodnocení a investiční nákupy majetku (dále jen „akce reprodukce majetku“), z investičního
fondu příspěvkové organizace na základně zřizovatelem schváleného plánu tvorby a čerpání investičních fondu
s uvedením jmenovitého vymezení jednotlivých plánovaných akcí reprodukce majetku včetně jeho změn, popř. na
základě jiného rozhodnutí zřizovatele.
5. V rámci hospodaření se svěřeným majetkem má příspěvková organizace právo jednat a činit veškeré právní úkony
jménem vlastníka vůči ostatním subjektům, orgánům státní správa a soudům, pokud není v této zřizovací listině
stanoveno jinak.
6. Příspěvková organizace musí kdykoliv na vyžádání umožnit pro potřeby kontroly volný přístup zástupce zřizovatele ke svěřenému majetku, účetní a majetkové evidenci, výpisům z bankovních účtů, daňovým přiznáním, vnitřním předpisům, případně další dokumentaci.
7. O případných výjimkách z povinností příspěvkové organizace při správě svěřeného majetku rozhoduje zřizovatel.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžními prostředky svých fondů, s peněžními prostředky poskytnutými od
fyzických a právnických osob a s peněžními prostředky přijatými z jiných rozpočtů.
2. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele je dán příspěvkem na provoz, případně dotacemi na realizaci
jmenovitých, předem odsouhlasených investičních akcí dle rozpočtového provizoria, nebo schváleného, případně
upraveného rozpočtu zřizovatele.
3. Příspěvková organizace je v rámci svého finančního hospodaření povinna předložit na výzvu zřizovateli návrh
rozpočtu pro následující kalendářní rok, ve kterém naplánuje veškeré své příjmy a výdaje.
4. Zřizovatel je oprávněn stanovit každoročně organizaci závazné ukazatele pro její hospodaření, případně ukazatele
pro odměňování ředitele, případně odvody a penále do rozpočtu zřizovatele dle příslušných ustanovení zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5. Odsouhlasení účetní závěrky příspěvkové organizace provádí Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy MMZ, pokud zřizovatel neurčí organizaci povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.
Právní úkony, které smí příspěvková organizace činit pouze po předchozím souhlasu zřizovatele, a právní úkony,
které není oprávněna činit
1. Příspěvková organizace je povinna opatřit si písemný souhlas zřizovatele před provedením těchto právních úkonů:
a) nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele,
b) pronájem nebo výpůjčka nemovitého majetku na dobu delší než 1 rok, a to i v případě, že bude k témuž majetku
postupně uzavřeno více smluv na dobu určitou, jejichž celková doba trvání bude činit v součtu více než 1 rok,
c) nabyti dlouhodobého movitého majetku v pořizovací ceně nad 500.000,– Kč v jednotlivém případě do vlastnictví
zřizovatele, financované z provozních prostředků příspěvkové, a prodej dlouhodobého hmotného majetku v obvyklé ceně nad 500.000,– Kč v jednotlivém případě z vlastnictví zřizovatele,
d) uzavření smluv na údržbu, opravy, rekonstrukce či modernizaci svěřeného majetku, s finančním objemem plnění
financovaného z provozních prostředků organizace nad 500.000,– Kč v jednotlivém případě,
e) uzavření smluv o poskytování bankovních služeb určených pro vedení platebního styku a pro zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
f) uzavření smlouvy o půjčce nebo úvěru, s výjimkou půjček zaměstnancům příspěvkové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb,
g) uzavření smlouvy o přistoupení k závazku převzetí dluhu,
h) postoupení, prominutí nebo odpis pohledávek nad 20.000,– Kč v jednotlivém případě,
i) uzavření smlouvy o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 1 rok,
j) uzavření smlouvy o pořízení věci nákupem na splátky,
k) uzavření smlouvy o nájmu s právem koupě (zejména leasing),
l) přijetí akcií či jiných cenných papírů jako protihodnoty své pohledávky,
m) nabytí majetkové účasti v právnické osobě, která není zřízena nebo založena za účelem podnikání.
2. Zřizovatel může v jednotlivých případech rozhodnout, že příspěvková organizace je povinna si vyžádat písemný
souhlas zřizovatele i k jiným právním úkonům, než které jsou uvedeny v odst. 1.
3. Příspěvková organizace není oprávněna činit tyto právní úkony:
a) převádět svěřený nemovitý majetek z vlastnictví zřizovatele a zřizovat či rušit věcná práva ke svěřenému nemovitému majetku (zejména práva zástavní, předkupní, věcná břemena apod.); k těmto úkonů je oprávněn pouze
zřizovatel,
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b) poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům
a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních potřeb,
c) zajišťovat vlastní ani cizí závazky,
d) nakupovat akcie či jiné,
e) vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným ručitelem,
f) zřizovat nebo zakládat právnické osoby,
g) nabývat majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
4. Právní úkon učiněný příspěvkovou organizací v rozporu s ustanoveními odst. 1 až 3 je od počátku neplatný.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Předmětem doplňkové činnosti, kterou může příspěvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská činnost,
b) realitní činnost,
c) pronájem a půjčování věcí movitých,
d) zprostředkování obchodu a služeb,
e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
f) kopírovací práce,
g) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici,
h) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
i) mimoškolní výchova a vzdělávání.
2. Příspěvková organizace může provozovat vymezenou doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že k tomu bude
mít příslušné oprávnění či povolení, pokud je právní předpisy vyžadují, při výkonu doplňkové činnosti nebudou
porušovány hygienické předpisy, nebude narušováno plnění hlavní činnosti a zisk z doplňkových činností využije
výhradně ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne o povolení jiného využití tohoto zisku.
3. Případně rozšíření doplňkové činnosti je možné pouze na základě rozhodnutí zřizovatele a následně změny této
zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 5. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace
sídlo: Santražiny 4224, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71007393
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
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 5. 2. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace
sídlo: Santražiny 4224, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71007393
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
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace
sídlo: Santražiny 4224, 760 01 Zlín
nové sídlo: Potoky 4224, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71007393
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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 činností náležících od 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.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
OBEC KRASOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 24. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Krasov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Krasov, příspěvková organizace
sídlo: Krasov
identifikační číslo: 06618600
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle školského zákona.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy,
která 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
ustanovení Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává Zastupitelstvo obce
Krasov a to na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu
s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace
připojí svůj vlastnoruční podpis. Je odpovědný starostovi obce za činnost organizace a při své činnosti je povinen
postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Nemovitý majetek (budova a pozemek) budou ohodnoceny a předány po dokončení stavby.
Movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele bude organizaci předán ke dni dokončení stavby do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití podle článku IX. Odstavec 3, zřizovací listiny.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Viz zřizovací listiny č. IX Vymezení majetkových práv organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volní čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní
činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC KUNÍN
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2005
a) úplný název zřizovatele: Obec Kunín
b) název příspěvkové organizace: Technické služby obce Kunín, příspěvková organizace
sídlo: č.p. 69, 742 53 Kunín
identifikační číslo: 71167269
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OBEC MIKULOVICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 10. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Mikulovice
b) název příspěvkové organizace: S O M Služby občanům Mikulovic
sídlo: Hlavní 5, 790 84 Mikulovice
identifikační číslo: 70902054
OBEC MILČICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Milčice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Milčice
sídlo: 289 11 Milčice čp. 32
identifikační číslo: 06177719
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. Sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu-výdejnu.
2. Odpovídající předmět činnosti:
a) Poskytuje vzdělání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb.
b) Zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců organizace podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává Zastupitelstvo obce Milčice.
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
1. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele zapůjčeného organizaci Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele
se organizaci zapůjčuje na základě smlouvy o výpůjčce pro účely zajištění předmětu činnosti. Nemovitý majetek
zřizovatele, zapůjčený organizaci bude uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny, zpracované ke dni 1. 9. 2018.
2. Vymezení svěřeného majetku: Movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele se organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití. Vymezení movitého majetku bude obsahem přílohy č. 2 této zřizovací listiny,
zpracované ke dni 1. 9. 2018.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
A. Vymezení majetkových práv a povinností ke svěřenému majetku
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat majetek do vlastnictví zřizovatele dle ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, s výjimkou nabytí nemovitého a dlouhodobého majetku. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
2. Příspěvková organizace nesmí svěřený 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.
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 a provádět jeho opravy,
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci oddělené od majetku, který má příspěvkové organizace ve svém
vlastnictví,

Částka 5/2017
d)
e)
f)
g)

Ústřední věstník

stránka 57

pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí,
informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody, apod.,
h) před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento majetek zřizovateli k jeho dalšímu
využití,
i) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek. Pronájem nebo výpůjčka nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace,
b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek na dobu delší než
jede rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) 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
činnosti příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
B. Vymezení majetkových práv a povinností k majetku ve svém vlastnictví
1. V souladu s § 27 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., je příspěvková organizace oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas musí být pro jednotlivý právní
úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 10.000,– Kč v jednotlivém případě. Souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů, který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli 1x za čtvrtletí. Touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí daru finančních
účelově neurčených do výše 10.000,– Kč za jednotlivý dar,
c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout;
d) bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 3000 Kč za jednotku, a to bez předchozího souhlasu
zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru.
2. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného,
b) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník,
d) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel
písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel,
a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců:
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kroužků, odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
včetně lektorské činnosti,
• pronájem kapacit sloužících k plnění hlavní činnosti v době, ve které pro tento účel nejsou plně využívány,
• pronájem ploch pro reklamu.
2. Podmínkou realizace výše uvedené 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 je zřízena na dobu neurčitou.
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