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Částka 6/2016

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje vydání Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
č. 18/2016, kterým se vydává Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 21042/2016-4, kterou se pro
příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si na základě § 45
odst. 2 citovaného zákona vyhrazuje schvalování právních úkonů podle § 12 odst. 6, § 22 odst. 7 a § 36 uvedeného
zákona.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 14. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Zařízení služeb MZe s.p.o., příspěvková organizace
sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
identifikační číslo: 71294295
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek V. - ÚČEL, KE KTERÉMU JE STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA se vymazává a nahrazuje novým ve znění:
Státní příspěvková organizace je zřízena za účelem:
1. poskytování služeb v oblasti reprezentace, propagace a organizace marketingových akcí Ministerstva zemědělství;
2. zajišťování závodního stravování pro své zaměstnance a zaměstnance Ministerstva zemědělství;
3. školní a mimoškolní výchova a vzdělávání.
V článku VI. PŘEDMĚT ČINNOSTI, se hlavní činnost vymazává a nahrazuje novým vymezením činnosti ve
znění:
Hlavní činnost:
1. zajišťování a organizování veletrhů, výstav, farmářských trhů a dalších akcí pro podporu farmářství a jiných zemědělských odvětví dle požadavků Ministerstva zemědělství;
2. zajišťování a poskytování služeb reprezentace, propagace a organizace marketingových akcí Ministerstva zemědělství;
3. zajišťování závodního stravování pro své zaměstnance a zaměstnance Ministerstva zemědělství;
4. zajišťování kulturních akcí a konferencí pro své zaměstnance a zaměstnance Ministerstva zemědělství v rámci
propagace a reprezentace Ministerstva zemědělství;
5. provozování mateřské školy podle § 8 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
6. školní a mimoškolní výchova a vzdělávání.
V článku VI. PŘEDMĚT ČINNOSTI, jiná činnost se vymazává ve 3. odstavci třináctý bod, který zní: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a vkládá bod nový, který zní:
„Pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti“.
Ministerstvo zemědělství mění vymezení určeného majetku státní příspěvkové organizace. Aktualizovaný (Nový)
soupis určeného majetku je přílohou úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Zařízení služeb MZe s.p.o. ve smyslu změn podle Opatření ministerstva zemědělství č.j. 58013/2015-MZE-13222 a č.j.
40290/2016-MZE-13222.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u státní příspěvkové organizace ke dni 8. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
sídlo: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 00027251
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel
1. Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo vývoje a šíření jejich výsledů prostřednictvím výu-
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ky, publikování nebo převodu technologií v oborech zemědělské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova.
2. Šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova zabezpečováním komplexního odborného servisu pro Ministerstvo zemědělství a jiné
orgány státní správy.
3. Zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti zemědělství, potravinářství
a rozvoj venkova, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováváním a šířením informací.
4. Výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (liaison agency FADN).
5. Vytváření kvalifikačního zázemí pro zemědělský poradenský systém, realizace dalšího vzdělávání cílových skupin
v zemědělství a ve venkovském prostoru.
Předmět činnosti:
• základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru agrární politiky a ekonomiky včetně rozvoje multifunkčního
charakteru zemědělství a venkova na úrovni makroekonomické, regionální a mikroekonomické;
• systematické rozvíjení vědního oboru zemědělská ekonomika;
• šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu technologií a dalších forem
předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova;
• zpracován koncepčních návrhů a podkladů pro tvorbu a realizaci hospodářské politiky v agrárně-potravinářském sektoru;
• sledování, analýzy a predikce ekonomického, sociálního a regionálního vývoje v agrárně-potravinářském sektoru ve vztahu k rozvoji venkova a ochraně životního prostředí;
• získávání a analýzy vybraných informací a údajů ovlivňujících stav a chování podnikatelské sféry agrárně-potravinářského sektoru;
• odborná školící, servisní a informační činnost;
• výkon a funkce kontaktního pracoviště FADN (liaison agency FADN);
• vytváření a správa sítě testovacích podniků FADN kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru;
• provoz specializované knihovny § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, a v rámci této činnosti získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování odborné literatury a dalších forem dokumentovaných nebo
datových informací z oblasti zemědělství a potravinářství;
• zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné části státního informačního
systému v gesci Ministerstva zemědělství, provozování a zpřístupňování „Banky filmů a videopořadů Ministerstva zemědělství“ včetně archivu těchto děl;
• transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací, zejména účelová vydavatelská
a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby
související včetně služeb polygrafických;
• příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora akreditovaných poradců, zabezpečování činnosti kontrolního a metodického orgánu poradenství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova;
• metodická a koordinační činnost zaměřená na implementaci Strategie celoživotního učení v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného vzdělávání;
• vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu;
• koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu a implementaci opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
Ředitel se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu státní příspěvkové organizace připojí
svůj podpis s uvedením jména, příjmení a funkce.
Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti. Ředitel je plně odpovědný zřizovateli za plnění úkolů státní příspěvkové organizace.
Kontrolní a dohledovým orgánem je rada. Činnosti a pravomoci rady jsou upraveny Statutem rady, který schvaluje
a vydává ministr zemědělství. Jednací řád rady vydá zřizovatel. Jednací řád rady je součástí organizačního řádu
státní příspěvkové organizace.
Typy dokumentů, které je ředitel povinen předkládat zřizovateli se stanoviskem rady, stanoví útvar zřizovatele, odpovědný za řídící a koordinační činnost vůči státní příspěvkové organizaci, po projednání s ředitelem organizace.
Organizační uspořádání státní příspěvkové organizace stanoví její ředitel, který veškeré změny v rámci organizačního uspořádání oznamuje svému zřizovateli bezprostředně po jejich uskutečnění.
Zřizovatel si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony činěné státní organizací podle § 12 odst. 6, § 22 odst. 7,
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§ 27 odst. 5 a § 36 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
v platném znění; rozsah omezení a náležitosti podání zveřejňuje v souladu s § 45 téhož zákona.
Zisk organizace bude zpětně investován do provádění výzkumu a vývoje včetně šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií a dalších forem předávání poznatků.
K výzkumným kapacitám a výsledkům organizace v oblasti výzkumu a vývoje nemohou mít přednostní přístup
subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb, které by na ni mohly uplatňovat vliv.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Státní příspěvková organizace hospodaří s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní evidenci, příslušnost hospodařit s majetkem je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Majetek státu využívá k plnění svých funkcí, zejména za účelem hlavní činnosti, anebo v souvislosti s plnění těchto funkcí a k zajišťování veřejně prospěšných činností.
Podrobný soupis majetku státní příspěvkové organizace tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny.
O svěřený majetek je státní příspěvková organizace povinna řádně pečovat, užívat jej hospodárně a efektivně,
udržovat jej v provozuschopném stavu, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím a neoprávněnými zásahy.
O majetku vede státní příspěvková organizace evidenci a účetnictví podle předpisů platných v této dané oblasti.
Složení a hodnota majetku jsou každoročně aktualizovány podle inventarizace provedené dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Finanční kontrola
Vzhledem k tomu, že státní příspěvková organizace je pro účely finanční kontroly orgánem veřejné správy, je
povinna zavést, udržovat a rozvíjet účinný vnitřní kontrolní systém v souladu s platnými ustanoveními zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů. Za vedení, dodržování a rozvíjení vnitřního kontrolního systému je odpovědný statutární orgán státní příspěvkové organizace.
Při rozpočtování a nakládání a finančními prostředky je organizace povinna řídit se platnými předpisy, zejména
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů.
Státní příspěvková organizace odpovídá za svou činnost a hospodaření zřizovateli. Zřizovatel je oprávněn kontrolovat hospodaření organizace a prověřovat účinnost vnitřního kontrolního systému.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Jiná činnost
• expertní činnost v oblasti agrárně-potravinářského sektoru a venkova na úrovni makroekonomické, regionální
a mikroekonomické;
• vydavatelská a nakladatelská činnost, služby prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost
a služby související, včetně služeb polygrafických, knihařské a kopírovací práce;
• ubytovací a stravovací činnosti;
• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Rozsah jiné činnosti
Rozsah jiné činnosti byl stanoven v maximální výši 6 000 000 Kč/rok. Každoročně bude upřesňován na základě
žádosti stání příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Státní příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
sídlo: Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary
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identifikační číslo: 71175130
V příloze č. 2 zřizovací listiny se Pravidla pro správu majetku kraje nahrazují novými Pravidly pro správu majetku
kraje.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
sídlo: Perninská 975, 362 21 Nejdek
identifikační číslo: 69979821
V příloze č. 2 zřizovací listiny se Pravidla pro správu majetku kraje nahrazují novými Pravidly pro správu majetku
kraje.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
				
příspěvková organizace
sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00574660
V příloze č. 2 zřizovací listiny se Pravidla pro správu majetku kraje nahrazují novými Pravidly pro správu majetku
kraje.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
sídlo: Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka
identifikační číslo: 15055256
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V čl. 8 odstavec třetí zní:
Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby organizace mohla na základě příslušného oprávnění, pokud je zvláštním
předpisem požadováno, vykonávat tyto činnosti:
1. Truhlářství, podlahářství
2. Hostinská činnost
3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
• Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Královehradeckého kraje
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
		
Královehradeckého kraje
sídlo: Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové
identifikační číslo: 72049103
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V čl. 2 první odstavec zní:
Hlavní účel:
Organizace vykonává činnost pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra.
V čl. 2 v bodu 2 se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.

stránka 6

Ústřední věstník

Částka 6/2016

změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
sídlo: Hradecká 1231/11B, 500 02 Hradec Králové
identifikační číslo: 62693514
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní družina,
• školní jídelna – výdejna,
• speciálně pedagogické centrum.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
				
Hradec Králové, Štefánikova 549
sídlo: Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
identifikační číslo: 62690361
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• vyšší odborná škola,
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna,
• školní jídelna – výdejna,
• speciálně pedagogické centrum.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové
sídlo: 17. listopadu 1212/2, 500 03 Hradec Králové
identifikační číslo: 62690400
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
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Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola,
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. školského zákona.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové,
				
Sokolská 581
sídlo: Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové
identifikační číslo: 70837554
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina,
• školní klub.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240
sídlo: F. Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov
identifikační číslo: 70837538
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina,
• školní jídelna – výdejna.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Jičín
sídlo: Soudná 12, 506 01 Jičín
identifikační číslo: 71197281
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prová-
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děcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina,
• školní jídelna – výdejna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice
sídlo: Havlíčkova 54, 508 01 Hořice
identifikační číslo: 00087998
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Broumov, Kladská 164
sídlo: Kladská 164, 550 01 Broumov
identifikační číslo: 70836469
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina,
• školní jídelna.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461
sídlo: Jiráskova 461, 547 01 Náchod
identifikační číslo: 70836418
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina,
• školní jídelna – výdejna,
• speciálně pedagogické centrum.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická, Jaroměř, Komenského 392
nový název: Základní škola, Jaroměř, Komenského 392
sídlo: Komenského 392, 551 02 Jaroměř
identifikační číslo: 70836426
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
nový název: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
sídlo: Palackého 142, 551 01 Jaroměř
identifikační číslo: 48623733
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• dětský domov,
• školní jídelna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

stránka 10

Ústřední věstník

Částka 6/2016

sídlo: Husovo nám. 1218, 549 01 Nové Město nad Metují
identifikační číslo: 48623725
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna,
• školní jídelna – výdejna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov,
				
třída Masarykova 246
sídlo: tř. Masarykova 246, 550 01 Broumov
identifikační číslo: 48623741
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• dětský domov,
• školní jídelna.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
sídlo: Kolowratská 485, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
identifikační číslo: 70152497
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
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dle § 114 školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
sídlo: Opočenská 115, 518 01 Dobruška
identifikační číslo: 70152501
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515
sídlo: Komenského 515, 517 41 Kostelec nad Orlicí
identifikační číslo: 70152519
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní družina.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124
nový název: Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124
sídlo: Na Struze 124, 541 01 Trutnov
identifikační číslo: 60153041
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• mateřská škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní jídelna,
• speciálně pedagogické centrum.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,
				
Choustníkovo Hradiště 161
sídlo: Choustníkovo Hradiště 161, 544 42 Choustníkovo Hradiště
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identifikační číslo: 48623091
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230
sídlo: Krkonošská 230, 543 01 Vrchlabí
identifikační číslo: 70842116
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
• školní družina.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
sídlo: Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
identifikační číslo: 60153351
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
sídlo: Horská 160, 541 02 Trutnov
identifikační číslo: 70841179
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• školní družina,
• školní jídelna – výdejna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální základní škola Augustina Bartoše
sídlo: Nábřeží pplk. Ant. Bunzla 660, 542 32 Úpice
identifikační číslo: 70841144
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina,
• školní jídelna – výdejna.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné
sídlo: Mládežnická 329, 543 71 Hostinné
identifikační číslo: 60154021
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• základní škola speciální,
• školní družina,
• internát,
• školní jídelna – výdejna.
Organizace uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených části učiva za úplatu
dle § 114 školského zákona.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně,
				
Horní promenáda 268
sídlo: Horní promenáda 268, 542 25 Janské Lázně
identifikační číslo: 70840261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola při zdravotnickém zařízení,
• mateřská škola při zdravotnickém zařízení.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Královehradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240
sídlo: Dolní Lánov 240, 543 41 Dolní Lánov
identifikační číslo: 60153270
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Čl. 2 včetně nadpisu zní:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
k němu.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
• základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona,
• dětský domov,
• školní jídelna.
Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identifikační číslo: 00577260
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Novojičínská, příspěvková organizace
nové sídlo: 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 00096296
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
nové sídlo: Hluboká 66, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
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identifikační číslo: 00095630
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
nové sídlo: Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 00095354
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
nové sídlo: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identifikační číslo: 00373231
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
nové sídlo: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identifikační číslo: 00373231
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
nové sídlo: Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identifikační číslo: 00100579
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace
nové sídlo: Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 00100536
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zámek Nová Horka, příspěvková organizace
nový název: Domov NaNOvo, příspěvková organizace
nové sídlo: Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka
identifikační číslo: 48804860
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace
nový název: Střední škola, Dětský domova a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace
sídlo: Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice
identifikační číslo: 47813571
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
nový název: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identifikační číslo: 00602078
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
nový název: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
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sídlo: Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava
identifikační číslo: 00602124
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace
nový název: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 62331639
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace
nové sídlo: Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov
identifikační číslo: 64120392
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace
sídlo: Skalička č. p. 1, 753 52
identifikační číslo: 61985902
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině se mění takto:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,
				
příspěvková organizace
sídlo: Sadová 7, 785 01 Šternberk
identifikační číslo: 75004429
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35, 46, 47, 48, 50, 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině se mění takto:
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 75004437
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Předmět činnosti organizace je vymezen v:
• § 35, 37, 60a a 65zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
• § 40, 42 a 48 odst. 2 písm. d), e), f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů
• § 47a) odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány
obcí, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
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Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině se v části A a B mění takto:
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
A2) Stavby NEZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek - pozemky
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel
sídlo: Palackého 938, 784 01 Litovel
identifikační číslo: 61989771
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, dětský domov a školní jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc
sídlo: třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601983
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Odloučené pracoviště organizace umístěné na adrese Gorazdova nám. 64/1, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
je ve smyslu odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a prováděcími předpisy k němu, určeno
k poskytování výchovy a vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola při zdravotnickém
zařízení, základní škola při zdravotnickém zařízení, školní družina, internát, speciálně pedagogické centrum a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27
sídlo: Vodní 27, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 62353179
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst. 9
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školského zákona a internát.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Olomouc, Blanická 16
sídlo: Blanická 16, 772 00 Olomouc
identifikační číslo: 66181500
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – mateřská škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona a školní jídelna - výdejna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského
				
Olomouc - Hejčín
sídlo: Tomkova 42, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00601691
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola, základní škola zřízena
dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, domov mládeže,
internát, speciálně pedagogické centrum, školní družina, zařízení školního stravování a školní klub.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4
sídlo: Masarykova 4, 789 85 Mohelnice
identifikační číslo: 60341777
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola, základní škola zřízena
dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, školní družina a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11
sídlo: Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 70863598
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, základní škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, školní družina, zařízení školního
stravování a internát.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště, Křenovice 8
sídlo: Křenovice 8, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 00842800
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Pro zajištění činností v oblasti vzdělávání
a výuky je nezbytná zemědělská činnost.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst. 9
školského zákona, internát a školní jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová – lázně 458
sídlo: 790 61 Lipová – Lázně 458
identifikační číslo: 00843032
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst. 9
školského zákona, internát a školní jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kojetín, Sladovní 492
sídlo: Sladovní 492, 752 01 Kojetín
identifikační číslo: 61985937
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
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II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona a školní družina.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
sídlo: Komenského 10, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 47921374
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst. 9
školského zákona, základní škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, školní družina, internát a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh
sídlo: Sušilova 40, 789 01 Zábřeh
identifikační číslo: 49589725
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst. 9
školského zákona, základní škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, dětský domov, školní družina, internát a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
sídlo: Hanácká 3, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 49589768
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst. 9
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školského zákona, základní škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, školní družina, školní jídelna-výdejna a internát.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4
sídlo: Malá Dlážka 4, 750 05 Přerov
identifikační číslo: 49558978
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, mateřská škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola při zdravotnickém
zařízení, základní škola při zdravotnickém zařízení a školní družina.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301
sídlo: Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 61985953
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, základní škola zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona, školní družina a zařízení školního
stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
sídlo: Olomoucká 76/2098, 785 01 Šternberk
identifikační číslo: 6198789
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, základní škola při zdravotnickém zařízení, školní družina a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Jeseník, Fučíkova 312
sídlo: Fučíkova 312, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 68911513
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, školní družina, školní klub a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Hranice, Nová 1820
sídlo: Nová 1820, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 61985988
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst. 9
školského zákona, mateřská škola při zdravotnickém zařízení, základní škola při zdravotnickém zařízení, zařízení
školního stravování a školní družina.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Uničov, Šternberská 35
nový název: Základní škola Uničov, Šternberská 456
sídlo: Šternberská 35, 783 91 Uničov
nové sídlo: Šternberská 456, 783 91 Uničov
identifikační číslo: 61989762
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – základní škola zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, školní družina a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace
nový název: SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Olomouc,
		
příspěvková organizace
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sídlo: Olomoucká 25, 796 01 Prostějov
nové sídlo: U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 71177451
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Stávající článek č. II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. II.
II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Příspěvková organizace vykonává činnost zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský
zákon“), a prováděcími předpisy k němu.
Zabezpečuje činnosti spočívající v zajištění udržitelnosti již realizovaných projektů.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Stávající článek č. VI. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem č. VI.
VI. Okruhy doplňkové činnosti
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
2. pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťující jejich řádný provoz
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
• pronájem a půjčování věcí movitých
Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1:
Příloha č. 1 Vymezení majetku v hospodaření příspěvkové organizace:
A) Nemovitý majetek – stavby
A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí
B) Nemovitý majetek – pozemky
C) Ostatní majetek
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
Z přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se vyjímají následující položky:
• budova č. p. 9, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 3, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• budova č. p. 11 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 8/2, obec
Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• budova bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 4, obec
Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• budova bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 8/3, obec Svitavy, katastrální
území Svitavy – předměstí,
• budova bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 3466, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
vyjímají následující položky:
• pozemek označený jako st. p. č. 3, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako st. p. č. 4, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
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• pozemek označený jako st. p. č. 8/2, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako st. p. č. 8/3, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako st. p. č. 3466, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako p. p. č. 30/1, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako p. p. č. 30/2, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako p. p. č. 3411, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako p. p. č. 3412, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí,
• pozemek označený jako p. p. č. 3431, obec Svitavy, katastrální území Svitavy – předměstí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se mění takto:
Hlavní účel:
Domov na zámku Bystré je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální
služby
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
d) podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo
území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na zámku v Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou mít téže přidružené smyslové postižení lehčího stupně
nebo tělesné postižení. Dále je služba poskytována osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou
mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení s nařízenou ústavní nebo ochranou
výchovou.
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let věku s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího
stupně. V sociální službě chráněné bydlení je podporováno partnerské soužití.
Domov na zámku Bystré poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny osobám od 18 do 68 let
s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení
a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov na zámku Bystré dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám,
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na zámku Bystré dále zajišťuje
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• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• úschovnu cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich finančních prostředků v Domově na zámku Bystré,
• zprostředkování hipoterapie a canisterapie,
• umožnění výkonu praxe školám střední, vyšším odborným a vysokým.
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
Do přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňuje následující položka:
• budova č. p. 989, rodinný dům, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 650/1, obec a katastrální
území Polička, část obce Horní předměstí,
• budova bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku, označeného jako st. p. č. 3874, obec a katastrální území
Polička, část obce Horní předměstí.
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
vyjímají následující položky:
• pozemek označený jako st. p. č. 650/1, obec a katastrální území Polička,
• pozemek označený jako st. p. č. 3874, obec a katastrální území Polička,
• pozemek označený jako st. p. č. 253/1, obec a katastrální území Polička.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 00854310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se mění takto:
Hlavní účel:
Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
d) sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo
území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je
poskytována klientům od 18 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým; lidem s vysokou mírou podpory, u kterých je nezbytná pobytová služba.
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována klientům od 18
let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
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Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služba je poskytována klientům
od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením, kterým poskytuje péči v domácím prostředí
rodina.
Domov u studánky poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny - služba je poskytována klientům od 18 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby, podpora
samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem
o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám,
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov u studánky dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Beze změny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změny.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
Do přílohy č. 2 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňuje následující položka:
• pozemek označený jako st. p. č. 376/2, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
• pozemek označený jako p. p. č. 15, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky.
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Zlínský Kraj
b) název příspěvkové organizace: Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace
nový název: Centrum ÁČKO, příspěvková organizace
sídlo: Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 00851710
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9
sídlo: Měšická 720/2, 190 00 Praha 9 - Prosek
identifikační číslo: 00064581
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V Čl. X se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
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 Měšická 720, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku,
3. koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
4. příležitostné ubytování pro skupiny dětí a mládeže,
5. provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování na základě akreditace MŠMT.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 9 se dosavadní text nahrazuje
textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136
nový název: Základní škola Vadima Petrova
sídlo: Dunická 3136, 141 00 Praha 4
identifikační číslo: 45245118
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor
2. organizování výchovně-vzdělávacích akcí,
3. pronájem svěřených pozemků.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění názvu Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vadima Petrova.
Znění názvu Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vadima Petrova.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
sídlo: Nad Štolou 1510/1, 170 00 Praha 7
identifikační číslo: 61385476
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor
2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
3. hostinská činnost,
4. pronájem služebního bytu v budově Nad Štolou 1, Praha 7, na dobu určitou jednoho roku,
5. pronájem svěřených pozemků a stavby školního hřiště.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Pražská informační služba
sídlo: Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 00064491
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku VI. odstavci 1. se doplňuje poslední věta s tímto textem:
Při plnění předmětu činnosti organizace užívá i anglickou verzi názvu Pražská informační služba – Prague City
Tourism.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V článku XI. se doplňuje odstavec 10 s tímto textem:
10. realitní činnost – pronájem nebytových prostor.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je uvedena v příloze č. 1 této změny zřizovací listiny:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvková organizace Pražská informační služba.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5
nové sídlo: Pod Radnicí 315/5, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 70845964
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Znění Článku VI se ruší a nově zní takto:
Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je přípravný stupeň základní školy speciální, školní družina a školní jídelna-výdejna. Organizace zabezpečuje školní
stravování a závodní stravování.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Znění Článku VIII se ruší a nově zní takto:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.

Částka 6/2016

Ústřední věstník

stránka 29

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna v Praze
sídlo: Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha - Staré Město
identifikační číslo: 00064467
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V Článku VI. odstavci 2. se doplňují nové pododstavce d) a e) s tímto textem:
d) Výzkum, vývoj a inovace; provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje
v oblasti rozvoje a optimalizace veřejných knihovnických a informačních služeb se zřetelem na zkoumání efektivity a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií;
e) Podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací, zejména:
–– poskytování informačních služeb pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím knihovních fondů a elektronických zdrojů organizace,
–– využití knihovních fondů a elektronických zdrojů k ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv
k nim a k jejich rozšiřování,
–– provozování systémů pořizování a uchování dat za účelem trvalého uchování výsledků výzkumu, vývoje a inovací pořízených z veřejných prostředků a publikovaných v České republice;
Dosavadní pododstavce označené d) – m) se označují f) – o).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V Článku IX. se doplňuje nový odstavec 5 s tímto textem:
5. Ke splnění znaků výzkumné organizace je organizace povinna vést odděleně účetnictví pro primární neekonomické činnosti uvedené v bodě 2. 1. 1. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a veškerý
zisk pocházející z těchto primárních neekonomických činností, pokud jsou na jejich financování použity veřejné
prostředky, zpětně investovat do výzkumu a vývoje nebo do šíření jeho výsledků nebo do výuky.
Dosavadní odstavce 5. a 6. se označují jako 6. a 7.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Malešice
sídlo: Rektorské 577/5, 108 00 Praha - Malešice
identifikační číslo: 70875707
Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvková organizace Domov pro seniory Malešice.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Palata – Domov pro zrakově postižené
sídlo: Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov
identifikační číslo: 70872783
Příloha č. 1 zřizovací listiny se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvková organizace Palata – Domov pro zrakově postižené.
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125 (zanikající)
sídlo: Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8
identifikační číslo: 49626141
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště Vyšehrad (přejímající)
sídlo: Vratislavova 31/6, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 60436735
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
sídlo: Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8
identifikační číslo: 00064289
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2015, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2015 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V Čl. X se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
1. pronájem svěřených nebytových prostor,
2. pronájem služebních bytů na dobu určitou jednoho roku:
• tři služební byty v budově Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov,
• dva služební byty v budově Na Kotlářce, Praha 6,
• služební byt v budově Lesní 210, Jánské Lázně,
• služební byt v budově Střelské Hoštice 100,
• služební byt v budově Podhradí 33, Ledeč nad Sázavou,
3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
4. rekreace dětí a dospělých,
5. rekreace zaměstanců škol a školských zařízení,
6. pronájem a půjčování věcí movitých,
7. pronájem svěřených pozemků.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy se dosavadní
text nahrazuje textem, který zní:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku a staveb tvořících jeho součást.
MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 20. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Kulturní a informační centrum, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 230, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 72554444
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel činnosti příspěvkové organizace
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je všestranné zabezpečení kulturního a společenského vyžití pro občany a návštěvníky města Benešov poskytováním veřejných služeb kultury, nabídkou kulturních aktivit či akcí a vytváření podmínek pro celkový kulturní rozvoj města a cestovního ruchu v Benešově. Tento
svůj hlavní účel zajišťuje příspěvková organizace prostřednictvím své hlavní činnosti.
Předmět hlavní činnosti
Hlavní činnost dosahuje příspěvková organizace zejména následujícími činnostmi, ke kterým využívá zejména
prostor a zařízení Kulturního centra Karlov vyjma restaurace Cihelna, divadla Pošta, budovy městského kina,
nebytového prostoru, ve kterém je umístěno Turistické a informační centrum Benešov a areál Přírodního divadla
Konopiště:
a) pořádání a organizační zajišťování divadelních představení, koncertů, výstav, veletrhů, přehlídek a jiných forem
sdělování autorských děl veřejnosti,
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b) pořádání a organizační zajišťování veřejného předvádění audiovizuálních děl,
c) pořádání a organizační zajišťování odborných kurzů a vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
d) poskytování všestranné podpory (zejména organizační a odborné) kulturním, vzdělávacím, kulturně společenským
a zájmovým aktivitám a činnostem občanů i jejich sdružením,
e) pořádání a organizační zajišťování kulturně společenské produkce a zábavy, pořádání společenských plesů,
f) pořádání a organizační zajišťování tradičních městských akcí (zejména Benešovský jarmark, farmářské trhy, Benešovské posvícení, adventní a velikonoční trhy, mikulášské oslavy, různé pietní akce) a dalších akcí dle rozhodnutí zřizovatele,
g) zřizování zájmově uměleckých souborů v oblasti folkloru a amatérského divadla,
h) spolupráce s jinými právnickými osobami při jejich kulturní a kulturně společenské činnosti v rozsahu vymezeném
účelem zřízení příspěvkové organizace,
i) zajišťování funkce Turistického a informačního centra pro občany, instituce a tuzemské i zahraniční návštěvníky
města, zejména zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů s důrazem na historii, památky města
a okolí, kulturní zařízení a kulturní akce, informace ze státní správy a samosprávy,
j) prostřednictvím Turistického a informačního centra poskytování informačních služeb pro občany a návštěvníky
města Benešov v oblasti kultury a turistického ruchu,
k) prostřednictvím Turistického a informačního centra zajišťování sběru plakátů pro výlepovou službu za provizi do
výše vynaložených nákladů,
l) zajišťování prezentace města Benešov na veletrzích cestovního ruchu, prostřednictvím tištěných materiálů nebo
zveřejňováním informací o městě v médiích,
m) reprografické služby zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu uživatele a související např. s poskytováním
informačních služeb, které nejsou vykonávány za účelem dosažení zisku,
n) vydávání neperiodických publikací a informačních materiálů v oborech svého předmětu činnosti,
o) zajišťování obsahu periodických publikací v oborech svého předmětu činnosti evidovaných Ministerstvem kultury, jejichž vydavatelem je město Benešov,
p) silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně a nad 3,5 t, vnitrostátní příležitostná osobní, vnitrostátní veřejná linková a vnitrostátní zvláštní linková,
q) provozování cestovní kanceláře a provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního
ruchu
r) pořádání a organizační zajišťování tanečních kurzů,
s) vydávání periodických publikací a tiskovin.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
(1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Benešov.
(2) Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
(3) Práva a povinnosti ředitele jsou zejména tyto:
a) ředitel je oprávněn zastupovat příspěvkovou organizaci ve všech záležitostech, pokud nejsou obecně závazným
předpisem, včetně obecně závazných vyhlášek města Benešov, touto zřizovací listinou nebo usnesením Rady nebo
Zastupitelstva města Benešov vyhrazeny jinému orgánu, osobě nebo subjektu,
b) ředitel odpovídá za činnost příspěvkové organizace dle zřizovací listiny a za řádné hospodaření příspěvkové organizace,
c) ředitel předkládá zřizovateli strategii rozvoje příspěvkové organizace, roční plán činnosti, návrh ročního rozpočtu
a zprávu o činnosti příspěvkové organizace za uplynulý rok,
d) odpovídá za dodržování platných právních norem,
e) odpovídá za dodržování pravidel BOZP, požárních, hygienických a dalších předpisů,
f) zpracovává a vydává vnitřní předpisy příspěvkové organizace,
g) řídí a organizuje plnění úkolů příspěvkové organizace,
h) zabezpečuje perspektivní rozvoj příspěvkové organizace,
i) zpracovává podklady pro rozpočet, ekonomické a statistické výkazy,
j) odpovídá za plnění rozpočtu,
k) uplatňuje práva a plní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům příspěvkové organizace,
l) je odpovědný za správu, ochranu a hospodaření se svěřeným majetkem,
m) provádí kontroly plnění úkolů,
n) odpovídá za plnění usnesení a pokynů zřizovatele,
o) odpovídá za správnost materiálů a podkladů, které předkládá zřizovateli,
p) analyzuje finanční a materiálně technické zabezpečení činnosti příspěvkové organizace a zpracovává návrhy na
opatření pro zřizovatele.
(4) Ředitel předkládá Radě města Benešov jednou měsíčně analýzu činnosti příspěvkové organizace a plán činnosti
na následující kalendářní měsíc. Ředitel předkládá Radě města Benešov účetní rozvahu a podrobný přehled o ná-
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kladech a výnosech příspěvkové organizace za uplynulé čtvrtletí a to vždy do 30 dnů po jeho uplynutí.
(5) Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných
zřizovací listinou tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace, případně k otisku razítka
příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
(6) Vnitřní činnost příspěvkové organizace se řídí organizačním řádem navrženým ředitelem, který schvaluje Rada
města Benešov usnesením, ve kterém určí nabytí platnosti organizačního řádu. Organizační řád nesmí odporovat
této zřizovací listině, ta ustanovení organizačního řádu, která jsou s ní v rozporu, jsou neplatná.
(7) V pracovně právních vztazích je ředitel oprávněn zejména:
a) sjednávat a ukončovat pracovní poměr se všemi zaměstnanci,
b) sjednávat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
c) sjednávat změny obsahu pracovních smluv,
d) stanovovat platy zaměstnanců v souladu s platnými předpisy a plánem mzdových prostředků.
(8) V době nepřítomnosti zastupuje ředitele jím pověřený pracovník v rozsahu písemně stanovených práv a povinností.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
(1) Movitý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V souladu s § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvková organizace nabývá majetek pro zřizovatele. K nabytí movitého dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku pro zřizovatele
je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
(2) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžná aktiva
Příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to způsobem stanoveným v § 27 odst. 5 písm. a) – c) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
V souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel stanoví, že příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k výkonu hlavní činnosti dle čl. 3 této zřizovací listiny, pořízený
jiným způsobem, např. koupí:
a) na základě ročního rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočtem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání výše neinvestičního příspěvku zřizovatele, popř. jeho změny schválené zřizovatelem v průběhu roku,
b) z prostředků příslušných fondů dle § 30 a § 31 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle schváleného
ročního plánu čerpání těchto fondů, popř. dle individuálních povolení zřizovatele o účelu čerpání z fondu,
c) v rozsahu dalších rozhodnutí zřizovatele učiněných v průběhu roku a při finančním vypořádání minulého účetního
období.
(3) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen
„svěřený majetek“):
Za majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek) se
považuje:
a) dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek dle vstupního protokolárního soupisu majetku, který příspěvková organizace využívá ke své činnosti, tento protokol je jako příloha č. 1 nedílnou součástí
této zřizovací listiny,
b) majetek, který příspěvková organizace nabude pro zřizovatele podle odst. 1.
Veškerý svěřený majetek zůstává nadále vlastnictvím města Benešov.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Majetková práva a povinnosti, které má příspěvková organizace ke svěřenému majetku:
a) spravovat majetek efektivně, hospodárně a účelně,
b) využívat majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek
využívat pouze v případě, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy zřizovatele,
c) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku, majetek je povinna pojistit,
d) zajišťovat zákonné revize a provádět kontroly majetku,
e) provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou
inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
f) umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
h) neprodleně informovat zřizovatele o zcizení nebo poškození majetku,
i) zpracovat každoročně plán obnovy dlouhodobého hmotného majetku,
j) provádět běžné opravy a údržbu majetku,
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k) účtovat o tomto majetku a odepisovat jej v souladu s platnými právními předpisy, a evidovat jej odděleně od majetku, který má ve svém vlastnictví,
l) svěřený majetek nesmí příspěvková organizace bez předchozího souhlasu zřizovatele prodat, darovat, vyřadit,
pronajmout, dát do zástavy nebo vložit do jiné právnické osoby,
m) majetkem nesmí být ručeno ani nesmí být vložen do obchodní společnosti,
n) pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace příslušnou směrnici,
o) majetek se předává do správy na dobu trvání příspěvkové organizace.
Podmínky pro nakládání s nemovitým majetkem, který příspěvková organizace užívá pro výkon svých činností dle
této zřizovací listiny, jsou stanoveny ve zvláštní smlouvě.
Pravomoci zřizovatele
(1) Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Benešov.
(2) Zastupitelstvu města Benešov je vyhrazeno zřízení, zrušení nebo sloučení příspěvkové organizace.
(3) Radě města Benešov přísluší plnit funkci zřizovatele ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny Zastupitelstvu města
Benešov, stanovit v mezích obecně závazných předpisů podmínky hospodaření, jmenovat a odvolávat ředitele,
stanovit jeho plat a zásady hmotné zainteresovanosti. Rada města Benešov sleduje, jak organizace zabezpečuje
plnění předmětu činnosti.
(4) Rada města Benešov může uložit příspěvkové organizaci, aby v rámci stanoveného předmětu činnosti zajistila
úkoly potřebné v obecném zájmu.
Kontrolní a revizní činnost
(1) Vnitřní kontrolní a revizní činnost v rozsahu určeném obecně platnými právními předpisy vykonává ředitel, popřípadě jím pověřená odpovědná osoba.
(2) Kontrolní a revizní činnost v oblasti hospodaření s prostředky poskytnutými městem vykonává zřizovatel. Operativně kontrolními orgány zřizovatele jsou Odbor ekonomiky a finančního řízení podřízených subjektů, Odbor
školství, kultury a sportu, Útvar interního auditu Městského úřadu Benešov.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
(1) Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) polygrafická výroba,
b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
c) poskytování agenturních služeb v oblasti kultury, propagace a reklamy,
d) krátkodobé pronájmy nemovitého majetku do 30 dnů, se kterým příspěvková organizace hospodaří na základě
zvláštní smlouvy,
e) silniční motorová doprava nákladní,
f) zprostředkování obchodu a služeb,
g) velkoobchod a maloobchod,
h) pronájem a půjčování věcí movitých,
i) zprostředkování prodeje vstupenek pro další subjekty na základě uzavřených smluv o poskytnutí služby,
j) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
k) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
l) hostinská činnost.
(2) Podmínkou provozování doplňkových činností 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 vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem,
d) dodržování platných právních předpisů, zejména účetních a daňových,
e) zisk z doplňkové činnosti je příspěvková organizace povinna použít pro zkvalitnění své základní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 20. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386
sídlo: Konopišťská 386, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 75033046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Hlavní činnost příspěvkové organizace je vymezena:
1. ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
3. ustanovením § 57 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. ustanovením § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
v platném znění.
Další povinnosti příspěvkové organizace:
1. Zajištění školního stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole a závodní stravování pro zaměstnance školy
podle § 119 a § 122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Místem poskytování
této školské služby je školní jídelna – výdejna, s umístěním Konopišťská 386, 256 01 Benešov.
2. Zabezpečuje plavecké výcviky a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
3. Zřizuje zájmové kroužky.
4. Ředitel základní školy řídí školní družinu a školní klub podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která je součástí zařízení. Účel a předmět činnosti školní družiny
je vymezen § 8 až 10, školní klub § 6 až 7 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Hodějovského 1133, 256 01 Benešov.
6. Ředitel školy jako statutární zástupce řídí školské poradenské zařízení speciálně pedagogické centrum podle § 116
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které je její součástí. Účel a předmět činnosti
speciálně pedagogického centra je vymezen v § 6 a příloze č. 2 vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem školy je ředitel, kterého v souladu s § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení. Zřizovatel podle věty
první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů. Ředitele školy zřizovatel
odvolá, nastoupí-li důvody uvedené v § 166 odst. 4 a 5 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání
z funkce je písemné, doručuje se řediteli do vlastních rukou a musí obsahovat důvody odst. 4 a 5, jinak je neplatné.
Práva a povinnosti ředitele školy jsou vymezeny § 164 a § 165 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak,
že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V souladu s § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvková organizace nabývá majetek pro zřizovatele. K nabytí dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku pro zřizovatele je třeba
předchozí písemný souhlas zřizovatele.
2. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžná aktiva
Příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, tj. k výkonu hlavní činnosti dle článku 2 této zřizovací listiny, a to způsobem stanoveným v § 27 odst.
5 písm. a) – c) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel stanoví, že příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k výkonu hlavní činnosti dle článku II této zřizovací listiny, pořízený
jiným způsobem, např. koupí:
a) na základě ročního rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočtem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání výše neinvestičního příspěvku zřizovatele, popř. jeho změny schválené zřizovatelem v průběhu roku,
b) z prostředků příslušných fondů dle § 30 a § 31 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle schváleného
ročního plánu čerpání těchto fondů, popř. dle individuálních povolení zřizovatele o účelu čerpání z fondu,
c) v rozsahu dalších rozhodnutí zřizovatele učiněných v průběhu roku a při finančním vypořádání minulého účetního
období.
3. Svěřený majetek
Za majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek) se
považuje:
a) movitý majetek, který byl podle dřívější právní úpravy zřizovatelem předán příspěvkové organizace do správy
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k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, a který příspěvková organizace i nadále využívá ke své činnosti,
b) majetek, který příspěvková organizace nabude pro zřizovatele podle odst. 1.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti:
a) spravovat majetek efektivně, hospodárně a účelně,
b) využívat majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek
využívat pouze v případě, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy zřizovatele,
c) pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku, majetek je povinna pojistit,
d) zajišťovat zákonné revize a provádět kontroly majetku,
e) provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou
inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
f) umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
g) oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
h) neprodleně informovat zřizovatele o zcizení nebo poškození majetku,
i) zpracovat každoročně plán obnovy dlouhodobého hmotného majetku,
j) provádět běžné opravy a údržbu majetku,
k) účtovat o tomto majetku a odepisovat jej v souladu s platnými právními předpisy, a evidovat jej odděleně od majetku, který má ve svém vlastnictví,
l) svěřený majetek nesmí příspěvková organizace bez předchozího souhlasu zřizovatele prodat, darovat, vyřadit,
pronajmout, dát do zástavy nebo vložit do jiné právnické osoby.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
Doplňkovou činnost dovoluje zřizovatel provozovat v oblasti:
a) pořádání vzdělávacích kurzů
Ostatní doplňková činnost smí být provozována jen se souhlasem zřizovatele
Podmínky pro provozování doplňkové činnosti:
1. Doplňková činnost nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová.
2. Doplňková činnost se sleduje v účetnictví odděleně od hlavní činnosti.
3. Příspěvková organizace zpracuje směrnici o doplňkové činnosti organizace a předloží ji zřizovateli ke schválení.
4. K provozování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnostenského zákona a ostatní právní předpisy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 4. 11. 2016
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 vlastnímu hospodářskému využití:
Aktualizace svěřeného movitého majetku:
V Článku VI odst. 1 zřizovací listiny se stávající text nahrazuje textem ve znění:
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 stavba občanského vybavení, Lidická 14;
–– budova č. p. 1863 s využitím objekt občanské vybavenosti, Lidická 16 (včetně přístavby Soudobé hudební
scény), na pozejmcích p. č. 3617/1, 3667, oba zastavěná plocha a nádvoří;
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–– pozemek p. č. 3667 zastavněá plocha a nádvoří;
–– součástí budovy bez č. p./ č. e. (součást pozemku p. č. 3648/2), budov č. p. 1862, Lidická 14 (součást pozemku
p. č. 3656/1), č. p. 1863, Lidická 16 (na pozemcích p. čů. 3617/1, 3667) jsou spojeny 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.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Změny v rozsahu oprávnění organizace při nakládání se svěřeným majetkem:
• V Článku VII odst. 6 zřizovací listiny se stávající text v bodu 6.1 nahrazuje textem ve znění:
Divadlo je oprávněné uzavírat svým jménem krátkodobé smlouvy o užívání místností a prostor ve svěřených
objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Příjmy z těchto smluv jsou příjmem příspěvkové organizace.
• V Článku VII odst. 6 zřizovací listiny se stávající text v bodu 6.2 nahrazuje textem ve znění:
Divadlo je oprávněno jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvy o nájmu, příp. pachtu,
a) místnost a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahující
dobu 12 měsíců;
b) částí místností a prostor ve svěřených objektech a částí svěřených pozemků pro umístění prodejních automatů na
dobu určitou i neurčitou;
c) ploch zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního charakteru na dobu určitou
i neurčitou;
d) místností a prostor ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených
objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to za účelem provozování těchto zařízení na dobu určitou
a neurčitou.
Divadlo je v těchto případech povinno zveřenit záměr pronájmu (pachtu) na webových stránkách divadla minimálně
15 dnů před uzavřením příslušné smlouvy. Na straně pronajímatele musí být uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena divadlu. Přijmy těchto smluv jsou
příjmy divadla.
• V Článku VII odst. 6 bodu 6.3 zřizovací listiny se text „na pronájem nebytových“ nahrazuje textem „o nájmu
místností a“
• V Článku VII odst. 6 bodu 6.5 písm. a) zřizoací listiny se slovo „nebytových“ nahrazuje slovy „, příp. propachtovaných, místností a“.
• V Článku IX odst. 3 se stávající text nahrazuje textem ve znění: Zřizovatel může zřídit dozorčí radu divadla,
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Rozšíření doplňkové činnosti:
V Článku III. odst. 3. bodu 3.1 se za bod B. zřizovací listiny vkládá bod C. ve znění:
Zabezpečování pronájmů prostor sloužících k podnikání, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu
a předmětu činnosti divadla, v souladu s Článkem VII zřizovací listiny.
Ostaní části zřizovací listiny zůstávají beze změn.
MĚSTO CHODOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Chodov, Nerudova 915, okres Sokolov
nový název: Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 915, 357 35 Chodov, okres Sokolov
identifikační číslo: 60610204
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování předškolního vzdělávání dětí.
Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
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lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
2. Předmětem činnosti je výkon činnosti mateřské školy a školní jídelny.
Mateřská škola
Poskytuje předškolní vzdělávání v souladu s cíly předškolního vzdělávání dle § 33 školského zákona a její činnost
se řídí především školským zákonem, zejména pak ustanoveními v jeho části druhé, a prováděcími předpisy.
Školní jídelna
Zabezpečuje dle § 119 školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje také závodní
stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení a stravovací služby
pro další osoby, a to za úplatu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem na základě
jím vyhlášeného konkursního řízení.
2. Pravomoci ředitele jsou vymezeny v ustanoveních § 164, 165 školského zákona. Ředitel je oprávněn stanovit ze
zaměstnanců příspěvkové organizace svého zástupce, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v práci.
V pracovněprávních vztazích se ředitel řídí zákoníkem práce.
3. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými právní předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Způsob jednání:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podpisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti nemovitý a ostatní dlouhodobý majetek. Hodnota nemovitého majetku činila v době předání 5 508 090,– Kč,
jeho seznam je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
2. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením dlouhodobý majetek v hodnotě
1 198 869,11,– Kč (podle inventarizace ke dni 30. 9. 2002). Rozsah tohoto majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení a zvyšuje o majetek, který příspěvková organizace
nabývá do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí. Aktuální stav dlouhodobého majetku příspěvkové
organizace je zjištěn inventarizací, kterou provádí organizace v součinnosti se zřizovatelem k 31. 12. běžného
roku, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel dává předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených, společný pro více právních jednání.
2. Příspěvková organizace nesmí majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) prodat, směnit, zatěžovat věcnými právy nebo vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové činnosti;
• pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, chránit majetek před poškozením;
• odcizením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním;
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci;
• pojistit majetek a odpovědnost podle pokynů zřizovatele;
• zajišťovat v souladu s právními předpisy revize a technické kontroly majetku;
• vymáhat případné dluhy a nedoplatky;
• dodržovat předpisy v oblasti požární a bezpečnostní ochrany, ochrany životního prostředí, apod.;
• zajistit běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku;
• řídit se právními předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je oprávněna vykonávat doplňkové činnosti:
1. Hostinská činnost
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v platném znění, v těchto oborech:
a) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
3. Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
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Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov
nový název: Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov,
			
příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 738, 357 35 Chodov, okres Sokolov
identifikační číslo: 60610247
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství,
zejména zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků.
Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
2. Předmětem činnosti je výkon činnosti základní školy, školní družiny a školní jídelny.
Základní škola
poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíly základního vzdělávání dle § 44 školského zákona a její činnost se
řídí především školským zákonem.
Školní družina
poskytuje dle § 111 školského zákona zájmové vzdělávání žáků a naplnění jejich volného času zájmovou činností
se zaměřením na různé oblasti.
Školní jídelna
Zabezpečuje dle § 119 školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Školní jídelna zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení a
stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem na základě
jím vyhlášeného konkursního řízení.
2. Pravomoci ředitele jsou vymezeny v ustanoveních § 164, 165 školského zákona. Ředitel je oprávněn stanovit ze
zaměstnanců příspěvkové organizace svého zástupce, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v práci.
V pracovněprávních vztazích se ředitel řídí zákoníkem práce.
3. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými právní předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Způsob jednání:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podpisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti nemovitý a ostatní dlouhodobý majetek. Hodnota nemovitého majetku činila v době předání 15 599 442,4,–
Kč, jeho seznam je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
2. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením dlouhodobý majetek v hodnotě
5 143 685,64,– Kč (podle inventarizace ke dni 30. 9. 2002). Rozsah tohoto majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení a zvyšuje o majetek, který příspěvková organizace
nabývá do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí. Aktuální stav dlouhodobého majetku příspěvkové
organizace je zjištěn inventarizací, kterou provádí organizace v součinnosti se zřizovatelem k 31. 12. běžného
roku, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel dává předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených, společný pro více právních jednání.
2. Příspěvková organizace nesmí majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) prodat, směnit, zatěžovat věcnými právy nebo vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové činnosti;
• pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, chránit majetek před poškozením;
• odcizením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním;
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• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci;
• pojistit majetek a odpovědnost podle pokynů zřizovatele;
• zajišťovat v souladu s právními předpisy revize a technické kontroly majetku;
• vymáhat případné dluhy a nedoplatky;
• dodržovat předpisy v oblasti požární a bezpečnostní ochrany, ochrany životního prostředí, apod.;
• zajistit běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku;
• řídit se právními předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je oprávněna vykonávat doplňkové činnosti:
1. Hostinská činnost
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v platném znění, v těchto oborech:
a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
3. Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov
nový název: Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 697, 357 35 Chodov, okres Sokolov
identifikační číslo: 60610239
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství,
zejména zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků.
Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
2. Předmětem činnosti je výkon činnosti základní školy a školní družiny.
Základní škola
poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíly základního vzdělávání dle § 44 školského zákona a její činnost se
řídí především školským zákonem.
Školní družina
poskytuje dle § 111 školského zákona zájmové vzdělávání žáků a naplnění jejich volného času zájmovou činností
se zaměřením na různé oblasti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem na základě
jím vyhlášeného konkursního řízení.
2. Pravomoci ředitele jsou vymezeny v ustanoveních § 164, 165 školského zákona. Ředitel je oprávněn stanovit ze
zaměstnanců příspěvkové organizace svého zástupce, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v práci.
V pracovněprávních vztazích se ředitel řídí zákoníkem práce.
3. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými právní předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Způsob jednání:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podpisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti nemovitý a ostatní dlouhodobý majetek. Hodnota nemovitého majetku činila v době předání 14 864 862,50,–
Kč, jeho seznam je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
2. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením dlouhodobý majetek v hodnotě
4 229 011,67,– Kč (podle inventarizace ke dni 30. 9. 2002). Rozsah tohoto majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení a zvyšuje o majetek, který příspěvková organizace
nabývá do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí. Aktuální stav dlouhodobého majetku příspěvkové
organizace je zjištěn inventarizací, kterou provádí organizace v součinnosti se zřizovatelem k 31. 12. běžného
roku, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
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1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel dává předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených, společný pro více právních jednání.
2. Příspěvková organizace nesmí majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) prodat, směnit, zatěžovat věcnými právy nebo vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové činnosti;
• pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, chránit majetek před poškozením;
• odcizením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním;
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci;
• pojistit majetek a odpovědnost podle pokynů zřizovatele;
• zajišťovat v souladu s právními předpisy revize a technické kontroly majetku;
• vymáhat případné dluhy a nedoplatky;
• dodržovat předpisy v oblasti požární a bezpečnostní ochrany, ochrany životního prostředí, apod.;
• zajistit běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku;
• řídit se právními předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je oprávněna vykonávat doplňkové činnosti:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v platném znění, v těchto oborech:
a) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
2. Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) název příspěvkové organizace: Zvláštní škola Chodov, okres Sokolov
nový název: Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Nejdecká 254, 357 35 Chodov, okres Sokolov
identifikační číslo: 70976368
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství,
zejména zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků.
Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
2. Předmětem činnosti je výkon činnosti základní školy a školní družiny.
Základní škola
a) poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíly základního vzdělávání dle § 44 školského zákona a její činnost se
řídí především školským zákonem, zejména ustanoveními části třetí školského zákona a prováděcími předpisy;
b) poskytuje základní vzdělávání žákům podle § 16 odst. 9 školského zákona a její činnost se řídí školským zákonem,
zejména ustanovením § 19 a části třetí školského zákona a prováděcími předpisy.
Školní družina
poskytuje dle § 111 školského zákona zájmové vzdělávání žáků a naplnění jejich volného času zájmovou činností
se zaměřením na různé oblasti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem na základě
jím vyhlášeného konkursního řízení.
2. Pravomoci ředitele jsou vymezeny v ustanoveních § 164, 165 školského zákona. Ředitel je oprávněn stanovit ze
zaměstnanců příspěvkové organizace svého zástupce, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v práci.
V pracovněprávních vztazích se ředitel řídí zákoníkem práce.
3. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými právní předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Způsob jednání:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podpisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti nemovitý a ostatní dlouhodobý majetek. Hodnota nemovitého majetku činila v době předání 7 003 850- Kč,
jeho seznam je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
2. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením dlouhodobý majetek v hodnotě
1 099 057,53,– Kč (podle inventarizace ke dni 30. 9. 2002). Rozsah tohoto majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení a zvyšuje o majetek, který příspěvková organizace
nabývá do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí. Aktuální stav dlouhodobého majetku příspěvkové
organizace je zjištěn inventarizací, kterou provádí organizace v součinnosti se zřizovatelem k 31. 12. běžného
roku, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel dává předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených, společný pro více právních jednání.
2. Příspěvková organizace nesmí majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) prodat, směnit, zatěžovat věcnými právy nebo vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové činnosti;
• pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, chránit majetek před poškozením;
• odcizením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním;
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci;
• pojistit majetek a odpovědnost podle pokynů zřizovatele;
• zajišťovat v souladu s právními předpisy revize a technické kontroly majetku;
• vymáhat případné dluhy a nedoplatky;
• dodržovat předpisy v oblasti požární a bezpečnostní ochrany, ochrany životního prostředí, apod.;
• zajistit běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku;
• řídit se právními předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je oprávněna vykonávat doplňkové činnosti:
1. Sezónní prodej sazenic vypěstovaných v rámci hlavní činnosti
2. Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov
nový název: Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 697, 357 35 Chodov, okres Sokolov
identifikační číslo: 60610221
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství,
zejména zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků.
Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
2. Předmětem činnosti je výkon činnosti základní školy a školní družiny.
Základní škola
poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíly základního vzdělávání dle § 44 školského zákona a její činnost se
řídí především školským zákonem.
Školní družina
poskytuje dle § 111 školského zákona zájmové vzdělávání žáků a naplnění jejich volného času zájmovou činností
se zaměřením na různé oblasti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem na základě
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jím vyhlášeného konkursního řízení.
2. Pravomoci ředitele jsou vymezeny v ustanoveních § 164, 165 školského zákona. Ředitel je oprávněn stanovit ze
zaměstnanců příspěvkové organizace svého zástupce, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v práci.
V pracovněprávních vztazích se ředitel řídí zákoníkem práce.
3. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými právní předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Způsob jednání:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podpisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti nemovitý a ostatní dlouhodobý majetek. Hodnota nemovitého majetku činila v době předání 14 944 901,50,–
Kč, jeho seznam je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
2. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením dlouhodobý majetek v hodnotě 5 980 716,–
Kč (podle inventarizace ke dni 30. 9. 2002). Rozsah tohoto majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený,
a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení a zvyšuje o majetek, který příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí. Aktuální stav dlouhodobého majetku příspěvkové organizace je
zjištěn inventarizací, kterou provádí organizace v součinnosti se zřizovatelem k 31. 12. běžného roku, dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel dává předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených, společný pro více právních jednání.
2. Příspěvková organizace nesmí majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) prodat, směnit, zatěžovat věcnými právy nebo vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové činnosti;
• pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, chránit majetek před poškozením;
• odcizením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním;
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci;
• pojistit majetek a odpovědnost podle pokynů zřizovatele;
• zajišťovat v souladu s právními předpisy revize a technické kontroly majetku;
• vymáhat případné dluhy a nedoplatky;
• dodržovat předpisy v oblasti požární a bezpečnostní ochrany, ochrany životního prostředí, apod.;
• zajistit běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku;
• řídit se právními předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je oprávněna vykonávat doplňkové činnosti:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v platném znění, v těchto oborech:
a) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
2. Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
nový název: Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: náměstí ČSM 693, 357 35 Chodov, okres Sokolov
identifikační číslo: 70976341
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování základů vzdělávání v jednotlivých uměleckých
oborech. Činnost příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
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a prováděcími předpisy k zákonu.
2. Předmětem činnosti je výkon činnosti základní umělecké školy, v souladu s ustanovením § 109 školského práva.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem na základě
jím vyhlášeného konkursního řízení.
2. Pravomoci ředitele jsou vymezeny v ustanoveních § 164, 165 školského zákona. Ředitel je oprávněn stanovit ze
zaměstnanců příspěvkové organizace svého zástupce, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v práci.
V pracovněprávních vztazích se ředitel řídí zákoníkem práce.
3. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými právní předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Způsob jednání:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podpisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti nemovitý a ostatní dlouhodobý majetek. Hodnota nemovitého majetku činila v době předání 7 312 573,– Kč,
jeho seznam je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
2. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením dlouhodobý majetek v hodnotě 2 406 914,52
Kč (podle inventarizace ke dni 30. 9. 2002). Rozsah tohoto majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený,
a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení a zvyšuje o majetek, který příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí. Aktuální stav dlouhodobého majetku příspěvkové organizace je
zjištěn inventarizací, kterou provádí organizace v součinnosti se zřizovatelem k 31. 12. běžného roku, dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel dává předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených, společný pro více právních jednání.
2. Příspěvková organizace nesmí majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) prodat, směnit, zatěžovat věcnými právy nebo vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové činnosti;
• pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, chránit majetek před poškozením;
• odcizením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním;
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci;
• pojistit majetek a odpovědnost podle pokynů zřizovatele;
• zajišťovat v souladu s právními předpisy revize a technické kontroly majetku;
• vymáhat případné dluhy a nedoplatky;
• dodržovat předpisy v oblasti požární a bezpečnostní ochrany, ochrany životního prostředí, apod.;
• zajistit běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku;
• řídit se právními předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je oprávněna vykonávat doplňkové činnosti:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v platném znění, v těchto oborech:
a) Pronájem a půjčování věcí movitých
2. Pořádání kulturně-vzdělávacích pořadů a veřejných vystoupení
3. Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov
nový název: Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Husova 263, 357 35 Chodov, okres Sokolov
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identifikační číslo: 70976350
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování zájmového vzdělávání, které je vymezeno § 111
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Činnost příspěvkové organizace se řídí zejména
školským zákonem a prováděcími předpisy k zákonu.
2. Předmětem činnosti je výkon činnosti střediska volného času, které poskytuje, dle § 111 školského zákona, zájmové vzdělávání účastníkům a naplnění jejich volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem na základě
jím vyhlášeného konkursního řízení.
2. Pravomoci ředitele jsou vymezeny v ustanoveních § 164, 165 školského zákona. Ředitel je oprávněn stanovit ze
zaměstnanců příspěvkové organizace svého zástupce, který ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v práci.
V pracovněprávních vztazích se ředitel řídí zákoníkem práce.
3. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými právní předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele.
4. Způsob jednání:
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podpisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti nemovitý a ostatní dlouhodobý majetek. Hodnota nemovitého majetku činila v době předání 1 046 356,– Kč,
jeho seznam je uveden v příloze č. 1 k této zřizovací listině.
2. Zřizovatel předal příspěvkové organizaci v souvislosti s jejím zřízením dlouhodobý majetek v hodnotě 1 498 273,46
Kč (podle inventarizace ke dni 30. 9. 2002). Rozsah tohoto majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený,
a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení a zvyšuje o majetek, který příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí. Aktuální stav dlouhodobého majetku příspěvkové organizace je
zjištěn inventarizací, kterou provádí organizace v součinnosti se zřizovatelem k 31. 12. běžného roku, dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel dává předchozí souhlas pro přijímání peněžitých darů účelově neurčených, společný pro více právních jednání.
2. Příspěvková organizace nesmí majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále jen svěřený majetek) prodat, směnit, zatěžovat věcnými právy nebo vložit do majetku právnických osob.
3. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové činnosti;
• pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, chránit majetek před poškozením;
• odcizením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním;
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci;
• pojistit majetek a odpovědnost podle pokynů zřizovatele;
• zajišťovat v souladu s právními předpisy revize a technické kontroly majetku;
• vymáhat případné dluhy a nedoplatky;
• dodržovat předpisy v oblasti požární a bezpečnostní ochrany, ochrany životního prostředí, apod.;
• zajistit běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku;
• řídit se právními předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je oprávněna vykonávat doplňkové činnosti:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v platném znění, v těchto oborech:
a) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
2. Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.
3. Organizování výstav v oblasti zájmových činností.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
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MĚSTO KADAŇ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kadaň
b) název příspěvkové organizace: Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
sídlo: U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň
identifikační číslo: 054612821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
• poskytování tělovýchovných služeb a vytváření prostoru pro zvyšování fyzické a tělesné zdatnosti obyvatel
Kadaně a jeho okolí
• provoz, správa, údržba a kontrola sportovních zařízení města Kadaně
• poskytování informačních služeb veřejnosti a to v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy zřizovatele
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 23.097.186,98 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
• Veškerý majetek, který příspěvková organizace nabývá svojí hlavní doplňkovou činností, s výjimkou majetku
získaného darem nebo dědictvím, nabývá pro svého zřizovatele. Majetkové vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací včetně vzájemných pravomocí a povinností jsou upraveny „Vnitřními pravidly zřizovatele pro hospodaření příspěvkových organizací s majetkem“, které tvoří nedílnou součást zřizovací listiny
a jejichž změna nebo doplnění je v pravomoci zřizovatele.
• Zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci do správy movitý majetek města vymezený inventárním soupisem.
Za svěřený movitý majetek považován také veškerý majetek následně pořízený z prostředků zřizovatele ve
smyslu platných „Vnitřních pravidel zřizovatele pro hospodáření příspěvkových organizací s majetkem“.
• Příspěvková organizace majetek předaný do správy o něm účtuje, odepisuje jej, vede o majetku příslušnou
evidenci a zajišťuje jeho řádnou inventarizaci v souladu s platnými předpisy o účetnictví a pokyny zřizovatele.
• Příspěvková organizace může též bezplatně využívat movitý majetek vypůjčený od zřizovatele na základě
smluv o výpůjčce. Tento majeteke organizace spravuje v souladu s ustanoveními těchto smluv a „Vnitřními
pravidly zřizovatele pro hospodáření příspěvkových organizací s majetkem“.
• Příspěvková organizace užívá nemovitosti a stavby, které slouží k uskutečňování její hlavní i doplňkové činnosti a to buď bezúplatně na základě smluv o výpůjčce nebo za úplatu na základě nájemních smluv.
• Tyto nemovitosti nebo jejich části mohou být předmětem další výpůjčky nebo pronájmu třetím stranám ve
smyslu „Vnitřních pravidel zřizovatele pro hospodáření příspěvkových organizací s majetkem“.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• realitní činnost (pronájem prostor)
• pronájem a půjčování věcí movitých
• reklamní činnost a marketing
• zprostředkování obchodu a služeb
• maloobchodní prodej, specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 11. 2016
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 vlastní-
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mu hospodářskému využití:
Technické zhodnocení stavby (účet č. 0903 021)
• Urnový háj a zpevnění plochy vč. Kolumbária, Buchenwaldská – 124 260,00 Kč inv. č. 36000000489
celková částka po navýšení činí 2 950 815,96 Kč
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 15. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Východní 621/16, 361 20 Karlovy Vary
identifikační číslo: 47701277
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Vložení: Přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace s přehledem majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl
předán příspěvkové organizaci k hospodaření.
2. Změna hodnoty a výměry pozemku parc. č. 94/1 z důvodu oddělení části pozemku a jeho prodeje
• p.p.č. 94/1 o výměře 6 481 m2 – částka 5 184 800,00 Kč, Inv. č. 924200940010
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Nově se vkládá v Čl. 6, v odstavci – 1) nové písmeno – d), které zní:
Silniční motorová doprava
• nákladní – provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
• osobní – provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Kladno
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální Kladno, Moskevská 3083
nový název: Mateřská škola Brejličky, Moskevská 3083, příspěvková organizace
sídlo: Moskevská 3083, 272 04 Kladno
identifikační číslo: 70939063
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Kladno
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199
nový název: Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, příspěvková organizace
sídlo: Pařížská 2199, 272 04 Kladno
identifikační číslo: 61894516
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Kladno
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kladno, Vašatova 1438 (zanikající)
sídlo: Vašatova 1438, 272 01 Kladno
dentifikační číslo: 61894575
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kladno, Plzeňská 3129 (zanikající)
sídlo: Plzeňská 3129, 272 01 Kladno
identifikační číslo: 75033798
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438,
				
příspěvková orgnizace (přejímající)
sídlo: Vašatova 1438, 272 01 Kladno
identifikační číslo: 71294465
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MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 23. 6. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Kulturní dům Kopřivnice
sídlo: Obránců Míru 368/1A, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 66741122
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření,
se doplňuje bod 17:
17. Organizaci se dodatkem č. 14 předává Stojan na propagační materiály, inventární číslo: 281616060073 v hodnotě
5414,49 Kč.
V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
se v bodě 15, který pojednává o vyřazení majetku, doplňuje tabulka.
Ostatní body Zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice
sídlo: Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 62331078
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření,
k textu doplňuje:
V bodě 1 Koupaliště – VZT jednotka sprchy v přístavbě sauny – 500m3/h, ext. Tlak 150 Pa, inventární číslo
223970920016, cena 55 115,50 Kč.
V bodě 1 Projekt IPRMIV. etapa, Provozní soubor PS č. 10 v hodnotě 1 746 508,26 Kč:
• Dětské hřiště s povrchem SmartSoft 50 na ul. Alšova před bytovým domem č.p. 1142 – 3D hračky pes, včela,
šnek, krab, 4 ks hříbky, po obvodu 2 ks laviček.
• Dětské hřiště s povrchem SmartSoft 50 na ul. Máchova před bytovým domem č.p. 1136 – 3D hračky zajíc,
ještěr, dráček, krab, 4 ks hříbky, po obvodu 2 ks laviček, přístupový chodník.
• Dvě hřiště ul. Máchova před bytovým domem 1135 a 1146 – nový asfaltový povrch a po obvodu obruba s gumovou lištou.
V. etapa, Provozní soubor PS č. 11 v hodnotě 650 416,65 Kč:
• Dětské hřiště s povrchem SmartSoft 35 na ul. Štramberské před bytovým domem č.p. 1126, jehož součástí je
pískoviště z pryžových modulů, 2 ks pružinových houpadel, 2 ks laviček a přístupový chodník.
• Hřiště na ul. Alšova před bytovým domem č.p. 1139 – nový asfaltový povrch a po obvodu obruba s gumovou
lištou, na hřišti provedeno lajnování a konstrukce pro uchycení sítí.
Celková hodnota: 2 396 924, 91 Kč.
V bodě 2 Movitý majetek – se na konec odstavce vkládá
• Foukač/ vysavač SH 86 NA 0, inv. č. 2816160400041 v hodnotě 7 190 Kč.
V ostatních článcích a bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kralupy nad Vltavou
b) název příspěvkové organizace: Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou
sídlo: Nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou
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identifikační číslo: 00353574
Zřizovací listina se mění a doplňuje následujícím způsobem:
V čl. 4 – „Účel a předmět činnosti organizace“, v bodě 3. – „Doplňková činnost“, se za stávající výčet jednotlivých
doplňkových činností doplňuje nový text, ve znění:
poskytování ubytování pro správce
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kralupy nad Vltavou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník,
				
příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 198, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identifikační číslo: 47009098
Zřizovací listina se mění a doplňuje následujícím způsobem:
V čl. 4 – „Účel a předmět činnosti organizace“, v odst. 3 – „hlavní činnosti“ se za stávající text v odstavci doplňuje
nový text:
• školní klub – dle § 111 a 112 školského zákona a dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. – vyhláška o zájmovém vzdělávání
Místo výkonu činnosti: Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, 278 01
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kralupy nad Vltavou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace
sídlo: Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identifikační číslo: 71010319
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen školským zákonem a právními předpisy prováděcími, souvisejícími a navazujícími a touto zřizovací listinou.
2. Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a základního vzdělání žáků a s tím spojených a navazujících činností.
3. Organizace vykonává hlavní činnosti dále uvedených školských zařízení:
• základní škola dle § 44 a násl. školského zákona zřízena pro žáky s mentálním postižením, dle § 16 odst. 9
školského zákona
• základní škola speciální podle § 48 školského zákona
• školní družina – dle § 111 školského zákona
Místo výkonu činnosti: Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, 278 01
• školní stravování žáků základní školy a stravování zaměstnanců základní školy je zajištováno prostřednictvím
jiné příspěvkové organizace.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace (řídí organizaci), je oprávněn jednat jménem organizace a zastupovat
organizaci navenek. Ředitel zastupuje organizaci samostatně.
3. Při jednání jménem organizace a provádění písemných úkonů se ředitel podepisuje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu organizace připojí pod své jméno a označení funkce svůj podpis.
4. Ředitele v jeho nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává ředitel.
5. Ředitel určuje vedoucího školní družiny.
6. Zřizovatel stanovuje řediteli plat, hodnotí jeho činnost.
7. Práva a povinnosti ředitele se řídí platnými právními předpisy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. K zajištění předmětu činnosti užívá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě smluvního vztahu se
zřizovatelem. Dispoziční práva k nakládání s tímto majetkem jsou stanovena smlouvou o výpůjčce nemovitého
majetku a smlouvou o bezúplatném převodu movitého majetku.
2. Veškerý majetek (movitý, nemovitý, finanční, nehmotný, zásoby, pohledávky, aj.), který organizace nabývá svou
činností (hlavní nebo doplňkovou), nabývá do svého vlastnictví. K nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí
písemný souhlas zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
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3. Organizace nabývá od svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva v běžném roce pořízená:
–– na základě ročního plánu nákladů a výnosů (ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost organizace a úpravy plánu a příspěvku, včetně snížení
při nařízení odvodů, schválené zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání)
–– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zřizovatelem schválených přídělů do fondů při
vypořádání výsledků hospodaření organizace
–– na základě rozhodnutí zřizovatele.
4. Organizace nabývá do svého vlastnictví dlouhodobý majetek pořízený na základě zřizovatelem schváleného rozpisu (včetně úprav rozpisu) použití investičního fondu organizace podle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a z investiční dotace.
5. Organizace může nabývat (přijímat) do svého vlastnictví dary účelově určené pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
6. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých darů účelově neurčených. O jejich přijmutí rozhoduje ředitel a informuje zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací a finanční hospodaření organizace se řídí zejména zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
předpisy tyto zákony provádějícími a rozhodnutími zřizovatele.
2. Organizace hospodaří s peněžitými prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými
z rozpočtu zřizovatele. Hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob
včetně peněžních prostředků poskytnutých z národních fondů, event. ze zahraničí. Zřizovatel zprostředkovává
vztah organizace ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje v případech, kdy je tak stanoveno platnými právními předpisy nebo rozhodnuto na základě nich. Zřizovatel poskytuje organizaci příspěvek na provoz zpravidla na výkony
nebo na jiné její potřeby. Pokud organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti (§ 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.).
3. Zřizovatel stanovuje organizaci na každý kalendářní rok
–– závazné ukazatele (příspěvek na provoz, dotace na investice, individuální dotace)
–– další případné ukazatele (stanovení hospodářského výsledku jako základ pro rozdělení do fondů).
4. Výsledky hospodaření předkládá organizace zřizovateli v jím stanovených termínech a rozsahu.
5. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření a řízení organizace.
6. Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
–– sjednávat půjčky či úvěry (souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb),
–– pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě,
–– uzavírat smlouvy o přistoupení k závazku a převzetí dluhu, to vše pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
7. Organizace nesmí zajišťovat závazky:
–– nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je
organizace oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
–– vystavovat nebo akceptovat směnky,
–– být směnečným ručitelem, to vše pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
8. Organizace má právo zhodnocovat volné finanční prostředky v peněžním ústavu, ve kterém vede běžný účet.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Vedle hlavních činností uvedených v bodě 3., pro něž je zřizována, může organizace v rámci volných kapacit
vykonávat doplňkovou činnost sloužící k lepšímu využívání všech hospodářských možností organizace, přičemž
plnění hlavního účelu nesmí být narušeno. Organizace může vykonávat následující doplňkové činnosti:
–– krátkodobý pronájem prostor pro právnické i fyzické osoby, kurzy a školení související s výchovně vzdělávací
činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím
–– pronájem mechanismů a strojů
–– pořádání vzdělávacích kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti organizace.
K zajištění doplňkových činností může organizace využívat prostředky, s nimiž hospodaří. Při výkonu doplňkových činností postupuje organizace v souladu s platnými právními předpisy.
Doplňkovou činnost, která je živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon) ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna organizace vykonávat nejdříve dnem vydání živnostenského
oprávnění.
Doplňkové činnosti a s nimi související náklady, výnosy, majetek a závazky se sledují odděleně od hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
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Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Liberec
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace
sídlo: Pekárková 572/5, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov
identifikační číslo: 00828963
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Liberec
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, příspěvková organizace
sídlo: Riegrova 16, 460 01, Liberec 1
identifikační číslo: 71294511
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Vymezení hlavního účelu činnosti
a) Příspěvková organizace je zřízena za účelem zájmového vzdělávání směřujícího k účelnému naplnění volného
času především dětí, mládeže, jejich rodičů a dalších dospělých zájemců. Jejím cílem je zdravý vývoj a rovnoprávné postavení mladé generace v souladu s Úmluvou o právech dítěte a Listinou základních práv a svobod. V rámci
předmětu činnosti poskytuje stravovací a ubytovací služby.
b) Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
–– Dům dětí a mládeže
2. Vymezení předmětu činnosti
a) Činnost organizace je vymezena § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván zřizovatelem. Ředitel je
oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem organizace a podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává k hospodaření níže uvedený
majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek):
–– dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční celek v hodnotě 4.016.845
Kč
Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem ve svém vlastnictví následující
povinnosti:
–– majetek spravovat efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění hlavního účelu činnosti, pro který
byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek využívat za podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní
činnosti, popř. nepoškozuje zájmy vlastníka,
–– o majetek pečovat v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, aby jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití
a chránit jej před neoprávněnými zásahy,
–– vést o majetku řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek
svěřený a majetek ve vlastnictví organizace,
–– provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných právních předpisů a v termínech
stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis a inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví,
–– při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů včetně zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
–– zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky majetku,
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–– odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem.
–– změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (přírůstky, úbytky), které nastanou
v průběhu běžného roku, je organizace povinna bez zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně
příslušnému odboru zřizovatele,
–– organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek a dbát na to, aby nedošlo
k promlčení nebo prekluzi práv vyplývajících ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje
na základě žádosti organizace zřizovatel.
Svěřený nemovitý majetek
–– Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se
majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli.
–– Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s délkou trvající maximálně 1 rok. Uzavřít
nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na delší období lze jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla zřízena.
–– Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném stavu a za tím účelem provádět
jeho údržbu a opravy v souladu s plánem oprav a údržby, který schvaluje věcně příslušný odbor zřizovatele.
Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví
zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3
dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii.
–– Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace na svěřeném nemovitém majetku může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu
a obsahovat základní technické a ekonomické podmínky realizace akce.
–– Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna bez zbytečného odkladu oznámit věcně
příslušnému odboru zřizovatele vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou událost.
Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý
–– Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním
či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit
zřizovateli.
–– Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím nebude narušeno plnění
hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele.
–– Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, zajišťuje jeho údržbu
a opravy. S předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru také provádí jeho případné technické
zhodnocení.
–– Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace.
–– Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit.
Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
–– Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím nebude narušeno plnění
hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele.
–– Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy.
–– Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek může organizace vyřazovat jako neupotřebitelný, prodat nebo
likvidovat jako opotřebovaný bez předchozího souhlasu zřizovatele. V případě provedené likvidace majetku je
organizace povinna předat věcně příslušnému odboru zřizovatele kopie zápisu likvidační komise. Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace.
–– Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která navazuje na hlavní účel
a předmět činnosti:
–– pronájem nebytových prostor,
–– pronájem bytových prostor,
–– pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
–– reklamní činnost,
–– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– stravování (hostinská činnost),
–– ubytovací služby,
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–– výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím uvedení v dodatku
k této zřizovací listině.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
MĚSTO LITVÍNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Litvínov
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Litvínov
sídlo: Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov
identifikační číslo: 00832430
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Vypouští se věta třetí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Článek V. VYMEZENÍ MAJETKU VE VLASTNÍCTVÍ ZŘIZOVATELE se zrušuje a nahrazuje se 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
Nemovitý majetek je vymezen v Příloze č. 1:
usnesením č. R/1036/37 ze dne 2. 3. 2016 svěřena část nebytových prostor objektu čp. 1720, které jsou součástí
pozemku st.p.č. 1877/1, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Horní Litvínov.
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. 2 k této
zřizovací listině.
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
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 se 3 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 nemovitého 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 a zastavit jej, a s výjimkami
uvedenými v této zřizovací listině jej nelze ani jinak zatížit.
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
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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.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
V Článku IX. DOPLŇKOVÁ ČINNOST, odst. 9.1 se za slovy „pronájem a půjčování věcí movitých“ vypouští text
v závorce.
Ostatní části příspěvkové listiny zůstávají beze změny.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 19
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace
sídlo: Albrechtická 598, 197 00 Praha 9 - Kbely
identifikační číslo: 71294368
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
• poskytování všestranné péče o děti předškolního věku a zabezpečení jejich všestranného vývoje
• příprava na vstup do základního vzdělání
• celková součinnost s rodinou při výchově a rozvoji dítěte
• součástí příspěvková organizace Mateřská škola Albrechtice je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí
a závodní stravování
• mimo svojí hlavní činnost může organizace provozovat doplňkovou činnost vymezenou dále v čl. XI. zřizovací
listiny ze dne 17. 12. 2015.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel – zastupuje organizaci navenek, v souladu s platnými právními předpisy je oprávněn jedna ve věcech organizace. Ředitel se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu této organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
• movitý majetek, který je uváděn v seznamech příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická, které jsou
přílohou č. 1 zřizovací listiny ze dne 17. 12. 2015
• majetek nabytý při výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena (příspěvková organizace nabývá majetek (koupí,
přijetím daru apod.) přednostně pro svého zřizovatele.
Městská část Praha 19 si nevymiňuje předchozí souhlas pro nabývání majetku organizací pro svého zřizovatele
(a to ani v případě přijetí darů); v případě, že by příspěvková organizace chtěla přijmout majetek formou daru,
nebo dědictví do svého vlastnictví, musí požádat Městskou část Praha 19 jako zřizovatele o písemný souhlas.
Mezi Městskou částí Praha 19 (zřizovatelem) a Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace byla dne
30. 06. 2016 uzavřena zvláštní dohoda o užívání nemovitosti.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace, spravuje svěřený movitý majetek v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Organizace je oprávněna tento
majetek držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním vyjma úkonů, které zákon č.131/2000 Sb., o hl.
m. Praze, v platném znění nebo jiný právní předpis svěřuje pouze příslušným orgánům obce, popřípadě jiným osobám. Majetková práva týkající se nemovitého majetku jsou zakotvena ve zvláštní dohodě o užívání nemovitostí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, vč. poskytování základních služeb, a to zejména za účelem
zajištění dalšího vzdělávání, kultury a sportu
• provozování internetového střediska
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• poradenské služby v oblasti životního stylu, zdravotnictví, výchovy
• zřízení specializovaných pracovišť – poskytování služeb v oblasti předškolní výchovy pro hendikepované děti
předškolního věku.
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 19
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Letců, příspěvková organizace
sídlo: Letců 731, 197 00 Praha 9 - Kbely
identifikační číslo: 70920290
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
• poskytování všestranné péče o děti předškolního věku a zabezpečení jejich všestranného vývoje
• příprava na vstup do základního vzdělání
• celková součinnost s rodinou při výchově a rozvoji dítěte
• součástí příspěvková organizace Mateřská škola Letců je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a závodní stravování
• mimo svojí hlavní činnost může organizace provozovat doplňkovou činnost vymezenou dále v čl. XI. zřizovací
listiny ze dne 17. 12. 2015.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Ředitel – zastupuje organizaci navenek, v souladu s platnými právními předpisy je oprávněn jedna ve věcech organizace. Ředitel se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu této organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
• movitý majetek, který je uváděn v seznamech příspěvkové organizace Mateřská škola Letců, které jsou přílohou č. 1 zřizovací listiny ze dne 17. 12. 2015
• majetek nabytý při výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena (příspěvková organizace nabývá majetek (koupí,
přijetím daru apod.) přednostně pro svého zřizovatele.
Městská část Praha 19 si nevymiňuje předchozí souhlas pro nabývání majetku organizací pro svého zřizovatele
(a to ani v případě přijetí darů); v případě, že by příspěvková organizace chtěla přijmout majetek formou daru,
nebo dědictví do svého vlastnictví, musí požádat Městskou část Praha 19 jako zřizovatele o písemný souhlas.
Mezi Městskou částí Praha 19 (zřizovatelem) a Mateřská škola Letců, příspěvková organizace byla dne 3. 3. 2016
uzavřena zvláštní dohoda o užívání nemovitosti.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace, spravuje svěřený movitý majetek v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Organizace je oprávněna tento
majetek držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním vyjma úkonů, které zákon č.131/2000 Sb., o hl.
m. Praze, v platném znění nebo jiný právní předpis svěřuje pouze příslušným orgánům obce, popřípadě jiným osobám. Majetková práva týkající se nemovitého majetku jsou zakotvena ve zvláštní dohodě o užívání nemovitostí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, vč. poskytování základních služeb, a to zejména za účelem
zajištění dalšího vzdělávání, kultury a sportu
• provozování internetového střediska
• poradenské služby v oblasti životního stylu, zdravotnictví, výchovy
• zřízení specializovaných pracovišť – poskytování služeb v oblasti předškolní výchovy pro hendikepované děti
předškolního věku.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO ORLOVÁ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Orlová
b) název příspěvkové organizace: Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace
sídlo: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
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identifikační číslo: 05547431
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytovat kvalifikovanou sportovní
činnost, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl harmonizovaný rozvoj tělesné
i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je provozování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti volnočasových aktivit a s tím související sportovní, organizační, kulturně-společenská a osvětová činnost.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel/ka, jmenovaný/á Radou města. Ředitel/ka jedná jménem organizace
navenek samostatně a je odpovědný/á Radě města za činnost organizace. Při své činnosti je povinen/a postupovat
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s právními předpisy, vydanými městem a vlastními vnitřními
organizačními předpisy, které musí být schváleny Radou města.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel předává k hospodaření movitý majetek na základě předávacího protokolu dle provedené inventarizace
majetku k 01. 10. 2016. Movitý majetek, nabytý po 01. 10. 2016, který bude příspěvková organizace nabývat
vlastní činností, hlavní nebo doplňkovou včetně darů, bude nabývat pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek
ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Obecná ustanovení
1. 1. Organizace spravuje svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla
zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými
vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky
svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze
zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných zdrojů.
1. 2. Při správě majetku postupuje organizace podle této zřizovací listiny.
1. 3. Organizace je povinna spravovaný majetek udržovat a opravovat včetně periodických revizí, chránit před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům.
1. 4. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platných právních
předpisů.
2. Nemovitý majetek
2. 1. Organizace bezplatně užívá pro svou činnost, ke které byla zřízena, nebytové prostory v nemovitém majetku
zřizovatele na základě zvláštní smlouvy, přičemž náklady, spojené s užíváním těchto nebytových prostor, hradí ze
svého rozpočtu.
2. 2. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek na dobu delší než 1 rok jen
s předchozím souhlasem zřizovatele
2. 3. Organizace je oprávněna provádět na nemovitém majetku opravy a stavební úpravy dle pravidel, schválených
zřizovatelem.
3. Movitý majetek
3. 1. Organizace je oprávněna převádět úplatně přebytečný a neupotřebitelný movitý majetek na třetí osoby za cenu
obvyklou, pokud nestanoví tato zřizovací listina nebo zřizovatel jinak. Organizace upřednostní úplatný i bezúplatný převod movitého majetku na jiné příspěvkové organizace zřízené zřizovatelem.
3. 2. Organizace je oprávněna zatížit movitý majetek zástavním právem, vložit do majetku jiných osob nebo jej jinak
používat k účasti na podnikání třetích osob jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3. 3. Organizace je oprávněna i povinna nakládat s druhotnými surovinami a odpady, vzniklými její činností v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
3. 4. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený movitý majetek, včetně majetku získaného
její činností, na dobu delší než 1 rok jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3. 5. Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3. 6. Organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
3. 7. Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry, přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům.
3. 8. Organizace nesmí vkládat finanční prostředky svého rezervního fondu jako kapitál do činnosti jiných subjektů
a nakupovat z něj cenné papíry.
4. Jiná majetková práva
4. 1. Organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku.
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4. 2. Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu, schváleného zřizovatelem.
4. 3. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků nemovitého majetku.
4. 4. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu.
4. 5. Příspěvková organizace může přijímat peněžité i nepeněžité dary, účelově neurčené bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele, pokud výše daru v jednotlivém případě nepřesáhne částku 150.000 Kč.
4. 6. Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s předchozím
souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
4. 7. Vést evidenci pohledávek, tyto pohledávky včas vymáhat a zabránit jejich promlčení. V případě, že náklady na
vymáhání pohledávky by byly vyšší než hodnota pohledávky včetně příslušenství, projedná příspěvková organizace odpis takové pohledávky předem se zřizovatelem.
4. 8. Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-li o pohledávku do výše 5.000 Kč v jednotlivém případě, a jestliže dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena
ani vymáháním na dědicích anebo jestliže pohledávka je promlčena a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit anebo
nelze-li prokázat trvání pohledávky anebo nelze-li prokázat její výši, a to ani v soudním či jiném řízení anebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady, převyšujícími výši pohledávky či bylo by
neúspěšné.
4. 9. Organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba.
4. 10. Organizace je povinna zajistit pojištění majetku.
4. 11. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na
úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou souhrnně uvedené živnosti výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétněji pak:
• Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
• Pronájem a půjčování věcí movitých;
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace
sídlo: Požární 61/8, 713 00 Ostrava
identifikační číslo: 70995281
Dovoz stravy zajišťuje bezplatně Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, a Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, které na rozpočtový rok obdrží pro tuto
činnost příspěvek.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
sídlo: Bohumínská 1082/72, 710 00 Slezská Ostrava
identifikační číslo: 70995362

Částka 6/2016

Ústřední věstník

stránka 57

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
sídlo: Pěší 66/1, 712 00 Ostrava
identifikační číslo: 70995371
Čl. X bod 6 se mění a zní:
Dovoz stravy zajišťuje bezplatně Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, a Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, které na rozpočtový rok obdrží pro tuto
činnost příspěvek.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace
sídlo: Chrustova 1418/24, 712 00 Ostrava
identifikační číslo: 70995427
MĚSTO OSTROV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary
nový název: Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace
sídlo: Halasova 765, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753461
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018			
52 727,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022 			
904 078,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028			
980 539,52 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence			
258 527,60 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 4. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
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–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary
nový název: Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace
sídlo: Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753509
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018
31 970,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
1 195 976,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
1 514 720,06 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence			
467 209,31 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 5. 	 Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrov, Masarykova1195, okres Karlovy Vary
nový název: Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 1195, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753495
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
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Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018
14 274,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
2 144 745,28 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
3 114 848,62 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
1 079 972,44 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 6. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary
nový název: Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 1045, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753533
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018
14 274,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
1 295 583,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
1 168 618,46 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
755 480,97 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 7. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
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realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova
996, okres Karlovy Vary
nový název: Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace
sídlo: Myslbekova 996, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753363
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018 			
306 192,00 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
4 540 201,54 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
6 044 565,51 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
5 174 853,69 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 8. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
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jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary
nový název: Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 1289, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753347
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018 			
181 390,90 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
2 158 322,90 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
6 088 533,28 Kč
Umělecká díla a předměty
účet 032
63 172,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
3 840 228,49 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 9. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary
nový název: Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 231, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 47700009
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospoda-
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ření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018 			
139 581,30 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
4 512 214,24 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
9 136 783,89 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
		
2 167 305,16 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 10. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary
nový název: Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 717, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753606
Rozšiřuje se vymezení hlavního účelu v článku 3, odstavci 3.1 takto:
Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti a okruhy doplňkové činnosti
3. 1. Vymezení hlavního účelu:
Základní umělecké vzdělání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve středních
školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo
pedagogickým zaměřením. Poskytuje také lektorskou činnost v oblasti umění a kultury pro seniory.
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018 			
5 04 285,10 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
2 714 878,84 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
4 555 231,70 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
		
1 772 962,12 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
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Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 11. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary
nový název: Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 00520136
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Software
účet 013
96 627,40 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018 			
282 575,60 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
8 896 407,78 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
6 842 740,14 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
		
1 310 957,33 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 12. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů

stránka 64

Ústřední věstník

Částka 6/2016

–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Zámecký park 224, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 70926620
Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Software
účet 013 			
492 805,60 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018 			
165 100,03 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
1 014 694,42 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
1 128 125,43 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
		
399 550,74 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 13. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.4, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Ostrov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary
nový název: Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace
sídlo: Májová 997, 363 01 Ostrov
identifikační číslo: 49753371
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Ruší se obsah celého článku č. 4 a nahrazuje se tímto textem takto:
Článek 4
Vymezení majetku
4. Obecné vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává/předal k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018 			
209 241,40 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
2 226 960,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
3 825 897,57 Kč
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence
4 290 365,44 Kč
4. 1. Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Mění se část textu v článku 5, odstavci 5. 4. 2 takto:
Článek 5
Vymezení majetkových práv
5. 14. Nabývání a pozbývání svěřeného majetku
5. 4. 2. Pořízení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných a nehmotných věcí (majetku) může být
realizován jen ze zákonem vymezených zdrojů.
V článku 5 se vypouští odstavec 5. 7.
Přečíslovávají se články 5.8 - 5.9 na 5.7 - 5.8 a doplňuje se text takto:
5. 7. Evidence svěřeného majetku
5. 7. 1. Organizace je povinna při hospodaření se svěřeným majetkem vést řádnou evidenci
veškerého majetku a provádět úkony v účetnictví podle příslušných právních předpisů.
5. 7. 2. Organizace je povinna předkládat zřizovateli v termínech a rozsahu jim určených:
–– roční výsledky hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost a jejich promítnutí do daňových povinností
–– čtvrtletní podklady o hospodaření včetně účetních výkazů
–– návrhy na likvidaci hmotného a nehmotného majetku
–– přehled inventur majetku, závazků a pohledávek včetně vypořádání případných inventarizačních rozdílů
5. 7. 3. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna dle pokynu zřizovatele podat zprávu o hospodaření a o stavu jeho majetku, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.
5. 8. Zřizovatel si vyhrazuje právo využít svěřený majetek při odstraňování následků živelních pohrom, havárií nebo
jiných mimořádných událostí, k nouzovému stravování a ubytování evakuovaných osob či uprchlíků a k zajištění
dalších veřejně prospěšných akcí.
Ruší se celý odstavec 11.5, článku 11.
Ostatní články zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO PELHŘIMOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 2. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace
nové sídlo: Pražská 1543, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 70876100
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 3694/1, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 05592178
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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1. Zajišťování kulturní činnosti v oblasti kinematografie
2. V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti příspěvkové organizace výkon nebo organizování těchto činností:
a) zabezpečení rozvoje forem kulturního vyžití občanů, které přímo souvisí s filmovým uměním a filmovou kulturou,
zejména pořádání pravidelných veřejných filmových představení,
b) poskytování bezúplatného užívání majetku zřizovateli.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
ředitel, jedná ve všech věcech jménem organizace samostatně
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
pozemek parc. č. 316/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby pro shromažďování většího počtu osob č. p.
3694 (Školní 1 v Prostějově)
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Příspěvková organizace hospodaří:
a) s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který jí byl předán k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“),
b) s majetkem ve svém vlastnictví, který nabyla:
• bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
• finančním a věcným darem za podmínek uvedených v článku VIII. odst. 9 – 12 zřizovací listiny,
• děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele (bez písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková
organizace povinna dědictví odmítnout),
• úhradou z rozpočtu zřizovatele, jiného územně samosprávného celku, ze státního rozpočtu, z rozpočtu Evropské unie, ze zahraničí, ze svých peněžních fondů nebo z doplňkové činnosti.
c) s majetkem vypůjčeným na základě smlouvy o výpůjčce,
d) s majetkem pronajatým na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy.
Příspěvková organizace je dále oprávněna:
a) je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout užívaný majetek na dobu určitou, nejdéle na 1 rok,
b) od vymáhání pohledávky je oprávněna upustit pouze v případech, kdy by náklady na její vymáhání převýšily pohledávku samotnou, a to pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného odboru, který ji metodicky řídí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) pronájem nemovitostí a nebytových prostor,
b) hostinská činnost,
c) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v rámci této činnosti tyto obory
činnosti:
• velkoobchod a maloobchod
• zprostředkování obchodu a služeb
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
• pořádání výstav výtvarných a fotografických prací.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO PŘIMDA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Přimda
b) název příspěvkové organizace: Přimdská sportoviště, příspěvková organizace
sídlo: nám. Republiky 112, 348 06 Přimda
identifikační číslo: 71294490
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
• Provozování městských sportovních zařízení,
• Plavecká výuka pro školy, jiné organizace nebo jednotlivce,
• Organizování sportovní činnosti a soutěží,
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• Pořádání sportovních a kulturních akcí,
• Pořádání sportovních kurzů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jedná ve všech věcech jménem organizace samostatně
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: vymezení movitého majetku v 1.949.835,54 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Organizace je povinna svěřený majetek využívat efektivně a ekonomicky, pečovat o ochranu a zvelebování, chránit před zcizením, provádět inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy, hospodařit s ním v souladu
s příslušnými platnými předpisy a pokyny zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• nájem nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO ÚJEZD U BRNA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Újezd u Brna
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 284, 664 53 Újezd u Brna
identifikační číslo: 70990794
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. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy,
zařízení školního stravování, školní družiny, školního klubu,
a) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může
připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
c) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
d) Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2001
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
e) Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2001
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává rada Města Újezd u Brna.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci následující nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí:
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• budova Základní školy na ul. Školní č. 284 na pozemcích parc. č. 766 a parč. č. 767/2 s tělocvičnou na pozemku
parc. č. 767/4 v účetní hodnotě							
56.183.052,70 Kč
• ostatní stavby v účetní hodnotě celkem						
1.757.210,00 Kč
• nádvoří ze zámkové dlažby na parc. č. 767/3						
718.741,00 Kč
• kanalizace v areálu ZŠ na parc. č. 767/3, 767/1 a parc. č. 770				
1.038.769,00 Kč
Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)
Dlouhodobý hmotný majetek v celkové účetní hodnotě					
297.381,00 Kč
• konvektomat vč. příslušenství							
247.521,00 Kč
• pianino Bohemia									
49.860,00 Kč
Zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření dále majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací
listiny. Rozsah tohoto majetku se:
snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení;
zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci svěřen v souladu s příslušnými předpisy z důvodů nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou Městem Újezd u Brna, a to v okamžiku jeho převzetí;
zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. f) této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“)
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
vlastnictví,
pojistit majetek 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 (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním
údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
při pronajmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,
informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková
organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se
tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací,
řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
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zřizovatele předaného jí k hospodaření, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími
činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
6. Za ochranu svěřeného majetku a výkonu práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
7. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví
odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
8. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného a to:
• zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
• zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
b) pojistit majetek,
c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,
d) trvale sledovat, zda dlužníci včas řádně platí své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv
z těchto závazků vyplývajících,
e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy o zřizovateli ve lhůtách do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení
příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
C. Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
9. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních přepisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů
nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
10. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU neb z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko- české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.
Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat
pouze po předchozím schvální investičního záměru zřizovatelem.
11. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v hodnotě nad 100.000,–
Kč bez DPH v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičních
záměrů zřizovatele.
D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace
12. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem
zřizovatele i na dobu delší.
14. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
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a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)

Pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
Pronájem nebytových prostor
Stravování cizích strávníků
Zajišťování přesnídávek a pitného režimu pro žáky
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Újezd u Brna
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 200, 664 53 Újezd u Brna
identifikační číslo: 70990778
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. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřská školy
a zařízení školního stravování.
a) Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může
připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
c) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává rada Města Újezd u Brna.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí.
Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce č. 1/MŠ schválené na 13. zasedání
Zastupitelstva města dne 27. 9. 2016 nemovitý majetek zapisovaný od katastru nemovitostí.
2. Zřizovatel dále poskytuje příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce č. 1/MŠ schválené na 13. zasedání Zastupitelstva města dne 27. 9. 2016 dlouhodobý hmotný majetek.
3. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1. a 2.)
Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci dále majetek na základě smlouvy o výpůjčce č. 2/MŠ schválené na
13. zasedání Zastupitelstva města dne 27. 9. 2016 ostatní majetek.
Rozsah tohoto majetku se:
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení;
b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci svěřen v souladu s příslušnými předpisy z důvodů nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou Městem Újezd u Brna, a to v okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. f) této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
1. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
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nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
2. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
3. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
c) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
d) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
e) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním
údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
f) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
g) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
h) k podnájmu majetku je nutný souhlas pronajímatele. Dále při podnájmu majetku je příspěvková organizace povinna sjednat podnájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou
státem. Výše podnájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě
uzavření podnájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,
i) zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem
v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
j) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
4. Za ochranu svěřeného majetku a výkonu práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
5. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
6. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví
odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
7. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného a to:
• zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
• zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
b) pojistit majetek,
c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,
d) trvale sledovat, zda dlužníci včas řádně platí své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv
z těchto závazků vyplývajících,
e) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy o zřizovateli ve lhůtách do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení
příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
f) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
g) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
C. Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
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8. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních přepisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů
nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
9. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU neb z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko- české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.
Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat
pouze po předchozím schvální investičního záměru zřizovatelem.
D. Finanční hospodaření příspěvkové organizace
10. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem
zřizovatele i na dobu delší.
12. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) Pořádání vzdělávacích akcí
b) Pronájem nebytových prostor
2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
b) oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO VRATIMOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2016
c) úplný název zřizovatele: Město Vratimov
d) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování Vratimov (zanikající)
sídlo: Na Vyhlídce 25, 739 32 Vratimov
identifikační číslo: 61963658
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Vratimov (přejímající)
sídlo: Na Vyhlídce 25, 739 32 Vratimov
identifikační číslo: 60043733
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
(1) Vymezení hlavního účelu činnosti:
a) Hlavním účelem zřízení organizace je předškolní výchova dětí podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů a vyhl. MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
b) Hlavním účelem zřízení organizace je provozování zařízení školního stravování podle § 119 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.
MF č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení správy majetku svěřeného k vlastnímu
hospodářskému využití zřizovatelem.
(2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu organizace:
a) Poskytování předškolní výchovy dětí podle § 33 až 35 školského zákona.
b) V mateřské škole jsou zřízeny speciální třídy, jejich činnost je řízena vyhl. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků
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a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
c) Zabezpečení stravování dětí a žáků podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT č.
107/2005 Sb., o školním stravování, pro tyto subjekty:
• Základní škola Vratimov, Datyňská 690
• Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192
• Základní umělecká škola Vratimov, Strmá 9
d) Zajištění závodního stravování vlastním zaměstnancům, právnickým osobám škol a školských zařízení zřízených
krajem a obcí, podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a to v souladu s § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace, Mateřské školy Vratimov, Na Vyhlídce 25 je ředitel, kterého do
funkce jmenuje zřizovatel na základě vyhlášeného konkurzního řízení a z funkce odvolá zřizovatel v souladu
s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb.
Ředitel organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován v době své nepřítomnosti.
Ředitel plní úkoly podle ustanovení § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb.
Ředitel odpovídá za ochranu majetku, výkon práv a povinností při správě majetku specifikovaného níže. Ředitel
stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě tohoto majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
Ředitel je povinen zpracovat pracovní řád, organizační řád a jiné vnitřní předpisy organizace.
Ředitel odpovídá za dodržování platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel svěřuje k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni jejího sloučení movitý majetek (dále jen „majetek“), který je spolu s jeho přírůstky a úbytky uveden v této příloze.
Výše majetku je stanovená na základě řádné inventarizace vždy ke dni 31. 12. běžného roku, stejně jako veškerý
majetek, pořízený během běžného roku.
Movitý majetek:
1) Stav movitého majetku ke dni 30. 06. 2016 je uveden v inventárních soupisech.
2) Přírůstky a úbytky movitého majetku za období od 01. 07. 2016 do 31. 12. 2016 budou stanoveny dle inventury
provedené ke dni 31. 12. 2016.
Nemovitý majetek:
Budova:		
objekt č. p. 834, ul. Na Vyhlídce, Vratimov na parcele č. 2590, výměra 444 m2
			
objekt č. p. 834, ul. Na Vyhlídce, Vratimov na parcele č. 2594/5, výměra 1021 m2
			
objekt č. p. 289, ul. U Školy, Horní Datyně, obec Vratimov na parcele č. 367,
			
výměra 425 m2
Pozemky:
2591 4488 m2
ostatní plocha
			
2594/3 1058 m2 ostatní plocha
			
2594/6 621 m2 ostatní plocha
			
2594/7 2353 m2 ostatní plocha
			
2594/7 2353 m2 ostatní plocha
			
181/29 530 m2 ostatní plocha
			
181/32 1733 m2 ostatní plocha
Herní prvky:
ulice U Školy, Vratimov, část Horní Datyně, pozemek parc. č. 181/29 a 181/32 v k. ú. Horní Datyně – celková
hodnota 437.149 Kč
ulice Na Vyhlídce, Vratimov, pozemek parc. č. 2590, 2591, 2594/5, 2594/6 a 2594/7 v k. ú. Vratimov – celková
hodnota 3.906.570,80 Kč
Vše v katastrálním území Vratimov a Horní Datyně, obec Vratimov zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Zřizovatel svěřuje organizaci k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený majetek“), který je uveden v příloze č. 1, Dodatku č. 1 zřizovací listiny, který je její nedílnou součástí. Nemovitý majetek svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci na základě Smlouvy o výpůjčce, která je rovněž nedílnou součástí
zřizovací listiny.
(1) Obecná ustanovení
a) Organizace hospodaří se svěřeným a vypůjčeným majetkem, včetně majetku získaného vlastní činností pro hlavní
účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti, a to v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.
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b) Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých
případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.
c) Organizace může nabýt do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena,
a to darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele a v souladu s pravidly danými zřizovatelem.
d) Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od
jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu kraje, peněžními prostředky
přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických a právnických osob.
e) Organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném touto zřizovací listinou a pokynů zřizovatele,
byly-li vydány.
f) Organizace je povinna svěřený a vypůjčený majetek udržovat a opravovat, včetně periodických revizí, prohlídek
a kontrol, chránit před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům.
g) Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
(2) Nemovitý majetek
a) Organizace není oprávněna vypůjčený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej
jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.
b) Organizace je povinna zajišťovat včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně revizí svěřeného nemovitého majetku,
které vyžadují příslušné platné právní předpisy. Jestliže předpokládané náklady na jednotlivou údržbu nebo opravu
překročí nebo dosáhnou ceny 100.000,– - Kč bez DPH a více, je organizace povinna postupovat dle bodu 4., písm.
a) tohoto článku.
c) Organizace je povinna udržovat čistotu, pořádek a schůdnost přilehlých přístupových cest a prostranství v případě,
že jsou organizaci svěřeny k hospodaření.
d) Organizace je oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele provádět stavební změny na svěřeném nemovitém
majetku, zejména nástavby, přístavby, stavební úpravy, za splnění podmínky dle bodu 4., písm. a) této listiny.
e) Nemovitý majetek je vymezen ve Smlouvě o výpůjčce, kterou schválila Rada města Vratimova na své 43. schůzi,
dne 12. 10. 2009, číslo usnesení. 43/4. 3.
(3) Movitý majetek
a) Funkční, ale pro organizaci trvale nepotřebný a nadbytečný majetek, je organizace povinna vždy nabídnout přednostně zřizovateli a jím zřízeným příspěvkovým organizacím (minimálně však třem). Pokud zřizovatel a jím zřízené příspěvkové organizace odmítnou uvedenou písemnou nabídku, postupuje organizace dle čl. VI., bodu 3., písm.
b) této listiny.
b) Organizace je oprávněna úplatně převádět vlastnické právo k movitému majetku s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, a to vlastním jménem na svůj vlastní účet.
c) Organizace je oprávněna úplatně převádět movitý majetek, který vytvořila vlastní činností nebo který je svou povahou určen k prodeji v rámci doplňkové činnosti organizace (zboží – potraviny, aj.), a to bez omezení uvedených
v čl. 8., bodu 3., písm. a), b) této listiny.
d) Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený movitý majetek, včetně majetku získaného její
činností, na dobu neurčitou s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou. Ke každému záměru pronajmout majetek
na dobu delší než 1 rok je povinna si předem zajistit písemný souhlas zřizovatele. Nájemní smlouvy uzavírá organizace vlastním jménem na svůj vlastní účet.
e) Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto
omezení se nevztahuje na půjčky příspěvkové organizace poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb dle
platné právní úpravy.
f) Organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
g) Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat
je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna
jen se souhlasem zřizovatele.
(4) Společná ustanovení k majetku
a) Organizace je povinna zadávat veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a to za následujících podmínek:
–– Jestliže předpokládaná výše budoucího peněžitého závazku činí méně než 100.000,– - Kč bez DPH, je organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku samostatně.
–– Jestliže předpokládaná výše budoucího peněžitého závazku činí více než 100.000,– Kč bez DPH, je organizace
oprávněna realizovat veřejnou zakázku samostatně pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. V případě, že
zřizovatel souhlas nevydal, vyhrazuje si právo realizovat předmětnou zakázku prostřednictvím investičního
odboru, a to od samotného rozhodnutí od záměru zadat veřejnou zakázku.
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b) Movitý a nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem pro případ odcizení a pro případ živelné události, včetně vodovodních škod. Organizace je povinna uzavřít pojistné smlouvy, týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijního pojištění a v ostatních případech zajistit pojištění majetku
dle pokynů zřizovatele. Škody, které na majetku vzniknou, je organizace povinna oznámit zřizovateli neprodleně,
nejpozději do následujícího dne od jejich zjištění.
c) Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným majetkem odpovídá ředitel organizace. Ředitel organizace je povinen stanovit práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců organizace při správě
majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena obecná a osobní hmotná odpovědnost, ve vnitřních
předpisech organizace.
d) Změna rozsahu nemovitého a movitého majetku svěřeného organizaci k hospodaření se stanoví v dodatcích ke
zřizovací listině. Nedílnou součástí dodatků jsou přílohy (inventární soupisy a podobně) s konkrétním uvedením
majetku a jeho pořizovací ceny.
(5) Jiná majetková práva
a) Organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku.
b) Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
c) Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku.
d) Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnanců a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
e) Organizace je oprávněna přijímat dary pouze v souladu s pravidly danými zřizovatelem.
f) Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s předchozím
souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
g) Organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to jen jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba.
h) Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
i) Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob, vzniknou-li nedodržením právních předpisů na
úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
j) Likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s činností organizace, je organizace povinna si zajistit na vlastní náklady.
(6) Pronájmy majetku a nebytových prostor
a) Nájemní smlouvy se budou uzavírat pouze vůči třetím osobám, nikoli vůči zřizovateli, který je vlastníkem nemovitého majetku.
b) Organizace je oprávněna pronajmout vypůjčený nemovitý majetek, včetně majetku získaného její činností na dobu
neurčitou, s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou. Ke každému záměru pronajmout majetek na dobu delší než
1 rok je povinna si předem zajistit písemný souhlas zřizovatele. Nájemní smlouvy uzavírá organizace vlastním
jménem na svůj vlastní účet.
(7) Pohledávky a závazky
a) S pohledávkami a závazky, do kterých organizace vstoupí při své činnosti, je oprávněna nakládat pouze tak, že
přijímá plnění z pohledávek vůči dlužníkům a vymáhá je. Své vlastní závazky vůči věřitelům plní řádně a včas.
b) Při odepisování pohledávek postupuje organizace podle příslušných právních předpisů.
c) Odpisy pohledávek schvaluje zřizovatel.
d) Organizace není oprávněna pohledávky postupovat dalším osobám, ani jinak se závazky a pohledávkami organizace manipulovat; není také oprávněna pohledávky promíjet bez souhlasu zřizovatele.
(8) Otázky neupravené zřizovací listinou se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
(9) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky svých fondů a s peněžními dary od fyzických a právnických osob,
včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí tak, jak to stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a tato zřizovací listina.
(10) Pokud příspěvková organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní
činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel provozovat v těchto oblastech vypsaných dle zákona č. 455/1991 Sb.,
zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Živnosti a obory činnosti dle živnostenského zákona
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Živnost
volná
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Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Hostinská činnost

volná
volná
volná
volná
volná
volná
volná
volná
řemeslná

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 3. 11. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 4685, 760 05 Zlín
identifikační číslo: 46307745
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 tohoto znění.
Soupis nemovitého majetku statutárního města Zlína, který se příspěvková organizaci předává k hospodaření:
a) Pozemky,
b) Stavby zapsané v katastru nemovitostí,
c) Stavby nezapsané v katastru nemovitostí.
MĚSTYS STRÁŽNÝ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městys Strážný
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Strážný
sídlo: Strážný 6, 384 43 Strážný
identifikační číslo: 70993424
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
2. Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením
Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
3. Zařízení školního stravování: školní jídelna – vývařovna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace dále poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
4. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný starostou Městyse Strážný.
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Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak,
že k otisku razítka organizace nebo jejímu vytištěnému či nadepsanému názvu připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel souhlasí s tím, že organizace nabyla do svého vlastnictví movitý majetek specifikovaný v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Tento majetek bude tvořit vlastní majetek organizace a tato o něm bude
samostatně účtovat a nakládat s ním v souladu s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Další případný
majetek, který organizace v souladu s touto zřizovací listinou nabude, vyjma majetku, který organizace nabude do
svého vlastnictví v souladu s čl. 6 bodem g) této zřizovací listiny, nabude organizace ve smyslu ust. § 27 odst. 4
zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, pro zřizovatele a takový majetek se pro takový případ organizaci předává
ve smyslu ust. § 27 odst. 3 téhož zákona do hospodaření.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Při správě svěřeného majetku a hospodaření s vlastním majetkem organizace:
a) dbá na hospodárné využití svěřeného majetku, a to včetně majetku, získaného vlastní činností, za účelem naplňování hlavní činnosti a v případě, že to nebude na újmu činnosti hlavní, i k naplňování doplňkové činnosti. Dbá
o zachování, údržbu a rozvoj svěřeného i vlastního majetku, provádí na své náklady jeho opravy a vede jeho evidenci,
b) činí potřebné kroky k zabezpečení svěřeného i vlastního majetku před poškozením nebo odcizením. Za tímto
účelem je organizace povinna svěřený i vlastní majetek pojistit,
c) není oprávněna svěřený majetek prodat, zatížit, směnit, darovat, zničit či jiným způsobem zcizit bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele. V případě, že se některý vlastní majetek stane pro organizaci trvale nepotřebný,
je povinna přednostně jej nabídnout k bezúplatnému převodu do majetku zřizovatele,
d) přenechat svěřený majetek do užívání třetích osob, vyjma běžného užití takového majetku v souladu s jeho účelovým určením při naplňování hlavní nebo doplňkové činnosti, je organizace oprávněna pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. To se netýká výpůjčky nebo nájmu, jehož doba nepřesáhne 30 dnů,
e) v právních vztazích týkajících se svěřeného majetku vystupuje organizace jménem vlastníka (zřizovatele) jako
správce svěřeného majetku; vyjma úkonů a právních jednání, které tato zřizovací listina podmiňuje souhlasem
zřizovatele, je ohledně takového majetku jménem vlastníka oprávněna činit veškerá právní jednání,
f) provádění investic (vynakládání investičních výdajů) do svěřeného majetku či do majetku vlastního je organizace
oprávněna pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. To se netýká drobných investičních výdajů do
40.000,– Kč za jedno účetní období,
g) příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek, potřebný k výkonu její činnosti,
a to
a. bezúplatným převodem od zřizovatele
b. darem s předchozím souhlasem zřizovatele; to se netýká finančních darů, které nejsou účelově určeny, popřípadě
věcných darů majících povahu učebních pomůcek, spotřebního materiálu či jako odměna či pozornost pro žáky
organizace. V takovém případě na drobné dary určené pro žáky není nahlíženo jako na dary dle ust. § 27 odst. 5
zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění
c. děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout
d. jiným způsobem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele nebo na základě jeho rozhodnutí
h) v ostatních případech nabývá organizace majetek pro zřizovatele. K přijetí majetku na základě úplatného právního
jednání s povinností organizace k peněžnímu nebo nepeněžnímu plnění přesahujícímu 10.000,– Kč je potřeba
předchozího písemného souhlasu zřizovatele. Stejně tak je potřeba přechozího písemného souhlasu zřizovatele
s jakýmkoliv jiným (darování, dědění) nabytím majetku pro zřizovatele, jehož hodnota přesáhne 25.000,– Kč.
Majetek, který organizace takto pro zřizovatele nabude, se od okamžiku nabytí stává majetkem, který zřizovatel
svěřil organizaci k hospodaření,
i) příspěvková organizace je dále povinna vést majetek v účetnictví, a to zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele a zvlášť majetek nabytý děděním či darem,
j) k převzetí závazku, jehož hodnota přesahuje 10.000,– Kč, k uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce
k nemovitému majetku (vyjma krátkodobého užívání nepřesahujícího 30 dnů) je organizace oprávněna pouze za
předpokladu, že takto bude zabezpečeno plnění hlavní nebo doplňkové činnosti a takovým úkonem vysloví písemně předem souhlas zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace, aby
mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Povolené okruhy doplňkových činností nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sledují se odděleně. Jedná se o následující
okruhy doplňkových činností:
a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
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b)
c)
d)
e)
f)
2.

pronájem nebytových prostor
hostinská činnost
maloobchod
ubytovací služby
kopírovací služby
Podmínkou realizace doplňkových činností je oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření organizace v souladu s ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, jakož i dodržování podmínek provozování
doplňkových činností tak, jak budou stanoveny směrnicí, vydanou ředitelem organizace s předchozím souhlasem
zřizovatele.
3. Prostředky získané v rámci doplňkové činnosti využije organizace v souladu s ust. § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., v platném znění přednostně ke krytí nákladů na provozování doplňkové činnosti. Výsledný zisk je organizace
oprávněna využít pro další rozvoj doplňkové činnosti, ke krytí výdajů na údržbu nebo opravy vlastního nebo svěřeného majetku, ke krytí investičních výdajů nebo k dokrytí potřeb hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC DYMOKURY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Dymokury
b) název příspěvkové organizace: Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk
sídlo: Osvobození 212, 289 01 Dymokury
identifikační číslo: 61631981
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy,
školní jídelny, školní družiny, školního klubu:
a) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem, zejména pak
ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
c) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance
a cizí strávníky.
d) Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem, zejména
pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
e) Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem, zejména pak
ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává starosta obce v souladu
s ustanoveními § 166 školského zákona.
2. Ředitel jedná jménem organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
K písemnému právnímu úkonu, připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
V nepřítomnosti ředitele za organizaci jedná ředitelem jmenovaný statutární zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvková organizace užívá nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
• budovu č.p. 212 na st. parcele č. 275 a zahradu na pozemku č. 271/40.
Organizace má k tomuto majetku následující práva a povinnosti:
• hospodárně a účelně majetek využívat
• řádně o tento majetek pečovat, udržovat jej, provádět běžné opravy a zákonné revize.
Movitý majetek se svěřuje dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., odst. e) k hospodaření příspěvkové organizace dle
inventarizačního soupisu dne 31. 12. 2015 (svěřený majetek).
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Vymezení majetkových práv
Organizace nabývá veškerý movitý majetek do svého vlastnictví. V případě darování a dědění může nabývat
movitý majetek (s výjimkou peněžních darů) pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Nabývání
dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za 1 ks a nabývání dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis.
Kč za 1 ks koupí je možné jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Provádění technického zhodnocení
majetku vlastního i majetku zřizovatele je možné rovněž jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Organizace má k vlastnímu majetku následující práva a povinnosti:
• hospodárně a účelně majetek využívat,
• řádně o tento majetek pčeovat, vést o něm evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět zákonné revize,
• odepisovat majetek,
• vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek,
• dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč nebo nehmotný nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých darů účelově neurčených. O jejich přijmutí rozhoduje ředitel a informuje zřizovatele. Nepotřebný majetek, který získala organizace
bezúplatně od zřizovatele, musí přednostně nabídnout zřizovateli a pokud jej zřizovatel nepřijme, může jej převést
do vlastnictví jiné osoby a to za podmínek stanovených zřizovatelem.
Hospodaření příspěvkové organizace
Organizace se při hospodaření řídí § 28 a následujícími zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, od zřizovatele a z rozpočtů územních samosprávných celků, dále jsou to příjmy z hlavní doplňkové činnosti, příjmy z majetku, úplata za zájmové
vzdělávání a školní stravování, dary a dědictví.
Vlastní majetek příspěvkové organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí účetní, popřípadě, pokud tak
umožňuje zákon o daních z příjmů, daňové odpisy.
Organizace se při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz organizace podle předem stanovených hodnotitelných nebo měřitelných ukazatelů zobrazujících její výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
a) Vaření pro cizí strávníky
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
• Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související
činnosti a webové portály, které navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace. Doplňková činnost
nesmí být ztrátová. Zlepšený výsledek hospodaření lze použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
• Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)
• ŽL ev. Č. 320 860-1692-00
2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
b) oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC HORNÍ POČAPLY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 29. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Horní Počaply
b) název příspěvkové organizace: Sportovní areál Horní Počaply, příspěvková organizace
sídlo: Horní Počaply 264, 277 03 Horní Počaply
identifikační číslo: 72554223
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízené příspěvkové organizace je zajištění činnosti sportovního areálu Horní Počaply, jakožto
centra sportu, tělovýchovy a kulturně-společenského života, pro občany obce Horní Počaply.
2. Předmět činnosti je vymezen zejména jako správa sportovního centra, provozování sportovního centra ve všech
jeho složkách za účelem provádění sportu a tělovýchovy, poskytování informačních služeb z oblasti sportu a tělovýchovy široké veřejnosti, nepeněžní podpora místního turistického ruchu s důrazem na aktivity sportovního centra, nepeněžní podpora vzniku a činnosti místních nevýdělečných organizací zajišťujících pro své členy sportovní
a tělovýchovnou činnost, za podmínek stanovených zřizovatelem. Organizace dále propaguje obec Horní Počaply
a komunikuje se subjekty působícími ve sportu a tělovýchově včetně aktivního vyhledávání možných partnerů pro
rozvoj a spolupráci v oblasti své činnosti.
3. Organizace v rámci hlavního účelu poskytuje služby zřizovateli dle zadání zřizovatele.
4. Při výkonu hlavní činnosti se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zřizovatele.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada obce.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele, a je oprávněn
samostatně zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud zřizovací listina nestanoví jinak.
3. Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace a svému
jménu připojí svůj vlastnoruční podpis.
4. Za podmínek bodu 2. ředitel zajišťuje veškerá jednání za organizaci v pracovně právních vztazích s výjimkou úkonů týkajících se jeho osoby. V otázkách pracovněprávních, týkajících se ředitele, rozhoduje a podepisuje starosta
nebo místostarosta dle pověření rady obce Horní Počaply.
5. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce. Jmenování a odvolání oznamuje před jeho účinností zřizovateli.
6. Ředitel je povinen do 3 měsíců od účinnosti této zřizovací listiny resp. svého jmenování vypracovat organizační
a pracovní řád a vnitřní akty řízení (vnitropodnikové směrnice), které neprodleně předloží radě města ke schválení.
Stejně tak dodatky a změny těchto předpisů.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek, který je jeho vlastnictvím, k zajištění hlavního účelu, ke
kterému byla zřízena, za účelem jeho řádného hospodářského využití. Seznam předávaného majetku v členění na
nemovitý a movitý majetek, je uveden v přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Majetek uvedený v bodu č. 6. 1. zřizovací listiny (dále jen svěřený majetek) je pro organizaci nedotknutelný, nelze
jím ručit, zcizit jej ani jej zatížit právy třetích osob.
2. Veškerý nemovitý a movitý majetek vymezený v ustanovení § 26 a § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a pozemky nabývá organizace v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., pro svého zřizovatele. Tento majetek se okamžikem jeho pořízení stává „svěřeným majetkem“. Nabytí nemovitého majetku je
podmíněno předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
3. Majetková práva všech položek majetku a pohledávek evidovaných v rozvaze podrozvahové evidenci organizace
se řídí, s výjimkou majetku uvedeného v bodu 2., podle ustanovení § 27 odst. 5 d) zákona č. 250/2000 Sb., právním
titulem nabytí tohoto majetku a pohledávek bez aplikace § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.
4. Příspěvková organizace je dále oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to majetek nabytý darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný
souhlas musí být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru. Předchozí
souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů nebo i pro jednotlivý dar. Touto
zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí finančních darů účelově neurčených.
5. Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena. Organizace je povinna
svěřený majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro
případný další investiční rozvoj.
6. Odpisy majetku prováděné organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu jsou zdrojem investičního fondu. Odpisový plán je součástí vnitřních předpisů organizace.
7. O všech formách pořízení majetku, včetně pořízení na splátky nebo nájmem s právem koupě, rozhoduje v rámci
zřizovatelem schváleného rozpočtu ve své pravomoci ředitel organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník
odpovědný dle organizačního řádu. Součástí rozpočtu je i plán investic a finančních pronájmů, které není nebo
nebude organizace schopna pokrýt ze zdrojů investičního fondu.
8. O vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného majetku, rozhoduje na návrh ředitele příspěvkové organizace zřizovatel. Výnosy z prodeje svěřeného majetku i majetku ve vlastnictví organizace
jsou zdrojem investičního fondu.

Částka 6/2016

Ústřední věstník

stránka 81

9. Organizace je povinna svěřený majetek i majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením či zavlečením. S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a plnit veškeré právní povinnosti,
které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny.
10. Organizace je oprávněna majetek, ke kterému nemá vlastnické právo, pronajmout třetí osobě jen se souhlasem zřizovatele a za obvyklých podmínek. V případě, že se pro organizaci majetek stane nepotřebným vzhledem k předmětu její činnosti, je povinna postupovat dle ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.
11. Organizace nabývá do svého vlastnictví po skončení jeho odpisování drobný dlouhodobý majetek vymezený v příloze č. 2 zřizovací listiny.
Finanční hospodaření
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, použije jej k tvorbě fondu odměn a rezervního fondu v rámci pravidel
stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.
3. Cenotvorba služeb a zboží poskytovaných v rámci doplňkové činnosti se řídí zákonem č. 326/1990 Sb., o cenách
a hospodářskou soutěží v daném místě a čase.
4. V případě zadávání veřejných zakázek se organizace řídí příslušnými právními předpisy. Zřizovatel si vyhrazuje
právo jmenovat člena výběrového komise.
Ostatní ustanovení
1. Ověření účetní závěrky a kontrolu hospodaření organizace provádí k tomu příslušný orgán obce Horní Počaply,
pokud zřizovatel nebo ředitel organizace neuloží povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.
2. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanovena v této zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace tak, aby mohla lépe
využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Podmínkou provozování doplňkové
činnosti je splnění těchto podmínek:
• doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace,
• doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně,
• doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem.
2. Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost vůči třetím subjektům, kterými se rozumí všechny ostatní
subjekty kromě zřizovatele, v těchto oborech:
• provozování sportovních a tělovýchovných zařízení a organizování sportovní činnosti,
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
• ubytovací služby,
• zprostředkování obchodu a služeb,
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• výroba, obchod a služby jinde nezařazené,
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
• hostinská činnost.
Výkon jmenovaných činností pro zřizovatele, pokud obsahově mohou spadat do předmětu hlavní činnosti se řídí
ustanovením bodu 3. 3. této zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC JÍLOVIŠTĚ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2016
a) úplný název zřizovatele: Obec Jíloviště
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Jíloviště
sídlo: U Hřiště 281, 252 02 Jíloviště, okres Praha-západ
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identifikační číslo: 04121066
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Organizace zajišťuje ve spolupráci s rodinou či jinými zákonnými zástupci dětí předškolní výchovu a vzdělávání
dětí ve věku zpravidla 3-6 let, podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří podmínky pro
jeho individuální osobnostní rozvoje. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní
předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání. Při své činnosti se organizace řídí platnými obecně závaznými předpisy
zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Organizace provozuje školní jídelnu – výdejnu pro žáky a zaměstnance Mateřské školy Jíloviště, v souladu s ust.
§ 119 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 33b zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a v rozsahu Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., a prováděcími pokyny této vyhlášky.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel/ředitelka školy (dále jen „ředitel“), který je jmenován zřizovatelem
organizace na základě výsledků konkurzního řízení.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvkové organizaci se předává na základě smlouvy výpůjčce do správy k vlastnímu hospodářskému využití
movitý a nemovitý majetek. Smlouva o výpůjčce je přílohou zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
A. Vymezení práv a povinností k svěřenému majetku
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek podle zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předchozí souhlas zřizovatele k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele se týká:
a) nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou než
uvedenou
3. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek bez souhlasu zřizovatele prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny.
4. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném přepisy
zřizovatele.
5. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
vlastnictví,
d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), apod.,
g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná,
j) uzavřít nájemní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek na dobu delší než 29 dní lze jen se souhlasem zřizovatele,
k) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce to zasláním jednoho vyhotovení
příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné
smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
l) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se
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tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací, případně dle směrnic zřizovatele k nakládání s majetkem,
řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele, případně
dalšími vnitřními normami zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace;
vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky nemovitý majetek, byt nebo nebytový
prostor na dobu do 29 dní. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace;
příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli, případně dle vnitřních
norem zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje od dne jeho nabytí za svěřený majetek.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to:
bezúplatným převodem od zřizovatele,
darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a to aktiva pořízená:
• na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání,
• na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku dle hospodaření roku minulého,
• na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
• zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
• zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
pojistit majetek,
dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník,
pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví pro ni trvale nepotřebný, je
povinna nabídnout jej přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanovených zřizovatelem.
Další práva a povinnosti
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne
5000,– Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů
nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků (např. ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku nebo zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce) pouze
po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných
zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
Organizace hospodaří s finančními prostředky podle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

stránka 84

Ústřední věstník

Částka 6/2016

rozpočtu, v platném znění, a je povinna dbát toho, aby plnila určené úkoly a dodržovala finanční vztahy v souladu
s platnými předpisy a s rozpočtovými pravidly stanovenými zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel,
a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců:
• pořádání odborných kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a jiných vzdělávacích akcí, sportovní činnost
Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
b) oddělené sledování doplňkové činnosti a finančního hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu, v platném znění,
c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitele příspěvkové organizace, podmínkou platnosti směrnice je její schválení zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
OBEC ÚJEZD U ČERNÉ HORY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2017
a) úplný název zřizovatele: Obec Újezd u Černé Hory
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace
sídlo: Újezd u Černé Hory 108, 679 22 Lipůvka
identifikační číslo: 86652192
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu 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. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, školní jídelny – výdejny.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta
obce Újezd u Černé Hory. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci
oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk
razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
a ostatní majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
vlastnictví,
d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
f) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním
údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.,
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g) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
h) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného,
j) informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková
organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy,
k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících
se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu
škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem
v řízení správních (např. v řízení stavebním),
l) řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizaci,
m) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek,
byt nebo nebytový prostor na dobu do jednoho roku včetně. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce
může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech příspěvkovou
organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát.
K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření
je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní
činnosti organizace;
b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek,
byt nebo nebytový prostor na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy
zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace: Pořádání výletů, zájezdů, letních táborů, sběru druhotných surovin, kulturních akcí, navazujících na hlavní účel
činnosti, využití pro výchovně- vzdělávací činnosti, formou zájmových kroužků, edukativní programy pro děti nejen z MŠ (tj. edukativní semináře např. z oblasti dopravy, sociálních jevů, společenského života a psychohygieny),
vedení obecního souboru, kroužku či, jiných zájmových aktivit, zejména pro místní děti s týdenní pravidelností.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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