
U IQA
POJISTNĂ SMLOUVA
Č. 2739901360

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.
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Pojistník a pojištěný:
Město Hlinsko
Sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 01, Hlinsko
iČ: 002 70 059

Další pojištěni:
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449
Sídlem: Ležáku 1449, 539 01, Hlinsko
iČ: 709 13501

Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403
Sídlo: Smetanova 403, 539 01, Hlinsko
lČ: 70913528

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603
Sídlem: Resslova 603, 539 01, Hlinsko
lČ: 70913510

Mateřská škola Hlinsko
Sídlem: Rubešova 1250
IČ 709 71 269

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229
Sídlo: Budovatelů 1229, 539 01, Hlinsko
lČ 70971 251

Základní umělecká škola Hlinsko
Sídlem: Poděbradovo náměstí 305
lČ: 709 13536

Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim
Sídlem: Hlinsko, Adámkova tř. 1116, okres Chrudim
lČ: 43500 111

UNIQA pojišťovna, as.
Evropsk~ 136, 16012 Praha 6
Telefon; -1420 488 125 125
iČ: 49240480
Zaps~na u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Městská knihovna Hlinsko, příspěvková organizace
Sídlem. Hlinsko Adámkova tř. 554, okres Chrudim
lČ: 647 83227

Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace
Sídlem: Adámkova třída 341, 53901 Hlinsko
iČ: 434 99678

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace
Sídlem: Hlinsko, Havlíčkova 614, okres Chrudim
iČ: 00370924

Sportoviště města Hlinska, s.r.o.
Sídlem: Smetanova 1524, 53901 Hlinsko
lČ: 01844300

Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
Sídlem: Ležáku 1449, 539 01 Hlinsko
iČ: 05077 532

Počátek pojištění: 14. 10. 2016
11. 09. 2017 pro pojištěného Základní školu Hlinsko, Ležáků 1449

Konec pojištění: 14. 10. 2019 bez automatického prodluzováni
Doba pojištění: 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek — obecná část - UCZI14 se
ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištěni

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy,
pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnu ode dne jejího podpisu
pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předmět činnosti:
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a dalších souvisejících právních předpisu včetně právních předpisů, výpisu
z obchodního rejstříku a zřizovacích listin regulujících postavení a činnosti dalších
pojištěných subjektů

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420438125125
Čr 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.c2



IQA
Základní pojištění odpovědnosti — v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek
pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby — UCZ/Odp-P/14 (dále jen
„UCZ/Odp-P/1 4“).

50.000.000 Kč
1.000 Kč
O Kč pro újmu při ublíženi na zdraví a při usmrceni žáku

Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 158.940 Kč
Odchylně od čI. 8 odst. 2 písm. g) UCZ1Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit
škodu a při ublíženi na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením
právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, konkrétně po datu 6. 3. 2012.

Další pojištěná rizika a nebezpečí — v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

škodu způsobenou vadou výrobku (yV)
50.000.000 Kč
1.000 Kč
O Kč pro újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení žáku
Česká republika
zahrnuto v pojistném za základní pojištěni

Odchylně od čI. 4 bodu I UCZ1Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základni
pojištění a odpovědnost za škodu zpusobenou vadou výrobku pojištěni vztahuje i na případy,
kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 6 3. 2012.
Výluka z pojištění na škodu a při ublížení na zdraví též újmu vzniklou zavlečením
rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin ve smyslu ustanovení čI. 8
odst. 2 písm. n) UCZIOdp/14 se pro účely této smlouvy neuplatni

Odpovědnost za finanční škodu (04)
Sublimit plnění‘
Spoluúčast:
Územní platnost‘
Roční pojistné:

3.000.000 Kč
1.000 Kč
Česká republika
12.700 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)
Sublimit plnění:

Spoluúčast:
Územní platnost:
Roční pojistné:

500.000 Kč pro všechny pojistné události na I den
50.000 Kč na 1 zaměstnance
1.000 Kč
Česká republika
2.000 Kč

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420488125 125
649240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddi I B, vložka 2012.
www.uniqa.CZ

Limit plnění:
Spoluúčast:

Odpovědnost za
Sublimit plnění:
Spoluúčast:

Územní platnost:
Roční pojistné:



Křížová odpovědnost včetně odstranění výluk na majetkovou propojenost pro
základní pojištění a odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem (17)

Sublimit plnění: 10.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění
Základní pojištěni a pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje
i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ubližení na zdraví a při usmrcení též újmu
způsobenou osobám pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čI. 8 odst. 4 písm. a), b)
a odst. 5 UCZiOdp/14 se pro uvedené pojištění nepoužijí.

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejně moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem (18)
Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 14.000 Kč

Odpovědnost zastupitelů (19)
Sublimit plněni: 10.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Uzemni platnost: Česká republika
Roční pojistné: 12.000 Kč
Odchylně Od článku 4 bodu 15 UCZIOdp-P114 se pojištění vztahuje i na případy, kdy škodná
událost (příčina vzniku škody nebo újmy) nastala v době před uzavřením pojištěni, konkrétně
v období od 7.3.2012 do 13.10.2015 se sublimitem plnění 3.000.000 Kč a v období od
14.10.2015 do 13 102016 se sublimitem plnění 10.000 000 Kč ale to pouze za předpokladu
že pojištěný v době uzavírání pojištěni o škodné události nevěděl a ani vědět nemohl.

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublíženi na zdraví
nebo usmrcením (99)
Sublimit plněni 10.000.000 Kč
Spoluúčast 1.000 Kč
Územní platnost Česká republika
Roční pojistné 12.000 Kč

Odchylně Od čI. B odst. 3 písm. b) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit
újmu vzniklou jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její
náhradě dána soudním rozhodnutím. Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit
nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením, pokud
byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která
vznikla zaměstnanci pojištěného.

UNIQA pojišťovna, as.
Evropsk~ 136, 160 12 Praha 6
Telefon: ±420 488 125 125
iČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012.
www.un~qa.c2



NIA
Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem: 211.640 Kč
Sleva za dobu pojištění: 10 %
Roční pojistné po slevě: 190.476 KČ
Způsob placení: Ročně
Splátka pojistného: 190.476 Kč
Splatnost pojistného: 14.10. (den a měsíc běžného roku)

Pojistné ve výši 190.476 Kč platí pouze pro pojistný rok od 14.10.2016 do 14.10.2017 a
je stanoveno jako poměrné pojistné z ročního pojistného 198.000 Kč. Pojistné na další
pojistné roky bude stanoveno dodatkem nejpozději do 30.9.2017.

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním

Makléřská doložka
Pojištěný pověřil makléřskou společnost ITEAD as. vedením (řízením) a spravováním jeho
pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně
prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (ITEAD as.), který je oprávněn přijímat
smluvně závazná opatření, prohlášeni a rozhodnutí smluvních partneru

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře.
Číslo účtu: 1021134723
Kód banky. 6100
Konstantní symbol 3558
Variabilní symbol: 2739901360
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného
makléře.

Ujednání ke slevě za pojištění na 3 roky

Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Pojistník je oprávněn
vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednáni VPP, obecná část UCZ/14, které tvoři
přílohu této pojistné smlouvy. Vypovi-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím
sjednané Ihuty pojištění a pojistná smlouva z tohoto duvodu zanikne před 14. 10. 2019, je
povinen neoprávněně získanou slevu vrátit.

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obrat‘te na Vašeho pojišťovacího
zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA
pojišťovny, a.s. Při každém jednáni uvedte čislo pojistné smlouvy, které je zároveň
variabilním symbolem.

UNIQA pojištovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
TeIefon~ +420 488 125 125
6 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
ww‘w.uniqa.Cz
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V Praze dne 27. 9.2016 ‚r MQA POJišfovna, a.s

UNIQA ~t~o~t 160 12%~

Monika Škráýalo ‘ Mgr. Vìra Pešková
junior upisovatel vedoucí oddìlení

pojištìni odpovìdnosti pojištìní odpovìdnosti

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostateèném pøedstihu pøed uzavøením pojistné
smlouvy pøesným, jasným a srozumitelným zpusobem, písemnì a v èeském jazyce
informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících
pojistných podmínek (viz výše), které jsem pøevzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva
na uzavøení pojištìní odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potøebám
a požadavkùm, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím povìøenému
zástupci, byly náležitì zodpovìzeny a že s rozsahem a podmínkami pojištìní jsem
srozumìn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojiš•ovna, a.s. a její zprostøedkovatelé zpracovávali
ve smyslu zák. è. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci èinnosti
v pojiš•ovnictví a èinnosti související s pojiš•ovací a zajiš•ovací èinnosti, a to po dobu
nezbytnì nutnou k zajištìní práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále
souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektum podnikajícím
v oblasti pojiš•ovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení 5 27 zákona souhlasím
s pøedáváním osobních údaju do jiných státù. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat
písemnou formou. Jsem výslovnì srozumìn s tím, že odvolání souhlasù muže mít
za následek zánik pojistné smlouvy Prohlašuji, že jsem byl dostateènì a srozumitelnì
pouèen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazku
plynoucích z tohoto pojištìní, a to i pro ta pojištìni, která byla sjednána dodateènì.
Souhlasím s tím, aby mì UNIQA pojiš•ovna, a.s. pøípadnì kontaktovala za úèelem nabídky
produktù a služeb, popøípadì za jiným marketingovým úèelem z oblasti pojiš•ovnictví
a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdìlení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištìný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu
významných klientù, se kterými uzavøel pøíslušná pojištìni (bez uvedení další specifikace
pojištìni). Toto prohlášení je èinìno pro úèely 5 128 zákona è. 277/2009 Sb. v platném
znìní.

Potvrzuji, že jsem pøevzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými
podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištìní odpovìdnosti
podnikatelù/14 tvoøi nedílnou souèást této pojistné smlouvy:

— Všeobecné pojistné podmínky — obecná èást — UCZ114
— Všeobecné pojistné podmínky pro pojištìní odpovìdnosti za škodu — zvláštní

èást — UCZ/Odp/14

UNIQA pojištovna, as.
Evropsk6 136,16012 Praha 6
Telefon; +420 488 125 125
iÈ; 49240480
Zapsána u Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www,uniqa.cz
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Doplòkové pojistné podmínky pro pojištìní podníkatele a právnické osoby —

UCZ/Odp-P/1 4

Jsou-li pojistník a pojištìný odlišnými osobami, pak pojištìný svým podpisem výslovnì
osvìdèuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

13./O ZO/G

podp a otisk razítka pojistníka

Pojištìno prostøednictvím: ITEAD, a.s., ZÈ: 74023048
Zpracovala: Monika Škrábalová

Www.uniqa.Cz
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Příloha pojistné smlouvy

Výpisy z obchodního rejstříku pojištěných
Výpisy z živnostenského rejstříku pojištěných

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelu/ 14

tJNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 2012.
www.ufliqa.Cz
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Výpis z veøejné èásti Zivnostenského rejstøíku
Platnostk 21092016 12:53:18

Název: Mìsto Hlinsko

Sídlo: Podìbradovo námìstí 1,53901, Hlinsko

Identifikaèní èíslo osoby: 00270059

Statutární orgán nebo jeho èlenové:

Jméno a pøíjmení: Miroslav Krèil, BiS. (1)

Živnostenské oprávnìní èi

Pøedmìt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory èinnosti: Poskytování služeb pro zemìdìlství, zahradnictví, rybníkáøství, lesnictví a myslivost
Èinnost odborného lesního hospodáøe a vyhotovování lesních hospodáøských plánù
a osnov
Nakládání s reprodukèním materiálem lesních døevin
Vydavatelské èinnosti, polygrafická výroba, knihaøské a kopírovací práce
Velkoobchod a maloobchod
Skladováni, baleni zboží, manipulace s nákladem a technické èinnosti v dopravì
Ubytovací služby
Pronájem a pùjèování vìcí movitých
Reklamní èinnost, marketing, mediální zastoupení
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnìní: 29.10.1996

Doba platnosti oprávnìní: na dobu neurèitou

Provozovny kpøedmìiu podnikání èíslo

]. Výroba, obchod a služby neuvedené vpøílohách ] až 3 živnostenského zákona
Obor éinnosti: J‘j‘davatelské èinnosti, polygrafická výroba, knihaøské a kopírovací práce

Adresa: Èelakovského 561,53901, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1009208403
Zahájení provozování dne: 01.11.2013

Obor èinnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Èelakovského 561, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1009208403
Zahájení provozováni dne: 01.11.2013

Adresa místa, kde lze vypoøádat pøípadné závazky po ukonèení èinnosti vprovozovnì (ý 3] odst. 16 živnostenského
zákona,)

]. Místo pro vypoøádání závazkù: Èelakovského 56], 539 0], Hlinsko

Adresa: Husova 41, 539 01, Hlinsko

Identifikaèní èíslo provozovny: 1003144454

Ukonèení èinnosti v provozovnì: 31.10.2013

Adresa: Máchova 860, 539 01, Hlinsko

Identifikaèní èíslo provozovny: 1003144446

Ukonèeni èinnosti v provozovnì: 31.10.2013

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: Miroslav Krèil, D1S. (1)

Datum narození:

- I ‘ ZVW 2.7 WEB 004 U032



Tento výpis zveøejných rejstølkù elektronicky podepsal Krajský soud v Hradci Králové [lè 00215716] dne 21.9.2016v 12:29:05.
EPVid:jQecwXJfkSE..v35HICQHA

Výpis

z obchodního rejstøíku vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 32
Datum zápisu: 21. srpna 2001
Spisová znaèka: Pr 32 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: _____ Základní_škola Hlinsko, Ležákù 1449 ___________________ _______

Sådlo: _______ Hlinsko, ul. Ležákù 1449, PSÈ 53901 _____

Identifikaèní_èíslo: _____ 709 13 501 ____________ _____ _____________ ________

Právní forma: Pøíspìvková_organizace _____________ _______

Pøedmìt èinnosti:
Poskytování základního vzdìlání dle zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním,

Zajiš•ování prostøednictvím školní jídelny:
a) stravování dìtí, žákù a studentù

Zajiš•ování prostøednictvím školní družiny èinnosti uvedené v ~ 111 a ~ 112
zákona è. 561/2004 Sb.

Doplòková èinnost:
Hostinská èinnost.
Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a zaøízení k regeneraci a
rekondici.

Statutární orgán:
øeditel:

TOMÁŠ LOUDA, dat. nar.
, 539 01 Hlinsko

Den vzniku funkce: 1. srpna 2013
Zpùsob jednání: Za pøíspìvkovou organizaci jedná øeditel.

Zøizovatel:
Mìsto Hlinsko, tÈ: 00270 059
Hlinsko, Podìbradovo nám. 1, psÈ 53923

Údaje platné ke dni: 21. záøí 2016 06:20 1/1.



‚ . ~‘ . ‚‚Ir ‚ ‚I. ‚ ‚ ‚lrVypis z verejne cash Zivnostenskeho rejstriku
Platnost k 21.092016 12:28:26

Obchodní firma: Základní škola Hlinsko, Ležákù 1449

Sídlo: Ležákù 1449, 539 01, Hlinsko

Identifikaèní èíslo osoby: 70913501

Statutární orgán nebo jeho èlenové:

Jméno a pøíjmení: Tomáš Louda (3)

Živnostenské oprávnìní èi

Pøedmìt podnikání: Hostinská èinnost

Druh živnosti: Ohlašovací øemeslná

Vznik oprávnìní: 11.10.2005

Doba platnosti oprávnìni: na dobu neurèitou

Odpovìdný zástupce:

Jméno a pøíjmení: Zdeòka Krèitová (1)

Živnostenské oprávnìní è 2

Pøedmìt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory èinnosti: Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukovì-obrazových
záznamù a výroba nenahraných nosièù údajù a záznamù
Zprostøedkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a pùjèováni vìcí movitých
Mimoškolní výchova a vzdìlávání, poøádání kurzù, školení, vèetnì lektorské èinnosti
Provozování kulturních, kulturnì-vzdìlávacích a zábavních zaøízení, poøádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhù, pøehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízeni a organizování sportovní èinnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnìnå: 11.10.2005

Doba platnosti oprávnìní: na dobu neurèiton

Odpovìdný zástupce:

Jméno a pøíjmení: Mgr. Michal Rakouš (2)

Provozovny kpøedinìtu podnikání èíslo

L Hostinská èinnost

Adresa: Ležákù 1449,53901, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1006735917
Zahájeni provozování dne: 11.10.2005

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách] až 3 živnostenského zákona

Obor èinnosti: Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a organizování sportovní èinnosti
Adresa: Ležákù 1449, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1006735917
Zahájení provozování dne: 11.10.2005

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøåjmení: Zdeòka Krèilová (1)

Datum narozeni:

Obèanství: Èeská republika

I ZVW 2.7 WEB 00411032



Tento výpis z veøejných rejstøíkù elektronicky podepsal Krajský soud v Hradci Králové [lè 00215716] dne 21.9.2016v 13;0t43.
EPVid:NJUFyZSylIHfSVgdlvrqzQ

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

Datum zápisu: 1. srpna 2001
Spisová znaèka: Pr 35 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403 ________ _______

Sídlo: Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim, PSÈ 53901 ______ _____

Identifikaèní èíslo: 709 13 528 ______ ____

Právní forma:_____ Pøíspìvková organizace _______________

Pøedmìt èinnosti:
Poskýtování základního vzdìlání podle ust. 5 44, 5 45 a 5 46 zákona è. 561/2004
Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání
(školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Provozování školní družiny podle ust. 5 111 a 5 112 zákona.
Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení.

Statutární orgán:
Øeditel:

Mgr. RADEK VAŠEK, dat. nar.
539 02. Studnice

Den vzniku funkce: 1. èervence 2009
Zpùsob jednání: Za pøíspìvkovou organizaci jedná øeditel.

Zøizovatel:
Mìsto Hlinsko, lÈ: 002 70 059
Hlinsko, Podìbradovo nám. 1, psÈ 53923

Ostatní skuteènosti:
Návrh na zápis zástupce øeditele Mgr. Zdìòky Dufkové obchodního
rejstøíku se zamítá.

Údaje platné ke dni: 21. záøí 2016 06:20 111



Výpis z veøejné èásti Zivnostenského rejstøíku
Platnost k 2 I .092016 12:29:53

Obchodní firma: Základní škola1 Hlinsko, Smetanova 403

Sídlo: Smetanova 403, 539 01, Hlinsko

Identifikaèní èíslo osoby: 70913528

Statutární orgán nebo jeho èlenové:

Jméno a pøíjmení: Mgr. Radek Vašek (2)

Živnostenské oprávnìní Èl

Pøedmìt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory èinnosti: Provozování tì]ovýchoviých a sportovních zaøízeni a organizování sportovní èinnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnìní: 21.05.2004

Doba platnosti oprávnìní: na dobu neurèitou

Odpovìdný zástupce:

Jméno a pøíjmení: PaedDr. Pavel Ludvík (1)

Provozovny k pøedmìtu podnikání èíslo

J. Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor èinnosti: Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a organizování sportovní Èinnosti
Název: tìlocvièna, høištì
Adresa: Smetanova 403, 539 01, Hlinsko
Identiflkaèní èíslo provozovny: 1006735925
Zahájení provozování dne: 21 .05.2004

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: PaedDr. Pavel Ludvík (1)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Jméno a pøíjmení: Mgr. Radek Vašek (2)

Datum narození:

Úøad pøíslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Hlinsko

Ministerstvo prèmyslu a obchodu osvìdèuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstøíku.

I zvw 17 WEB 0041/032



Tento výpis zveøejných rejstøíkù elektronicky podepsal ‘Krajský soud v Hradci Králové (‚È 00215716]“ dne 21.9.2016v 12:33:08.
EPV1d:tlqnSP2zvYf7AQrY67dBcg

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 33
Datum zápisu: 2. srpna 2001

Datum vzniku: 1. èervence 2001
Spisová_znaèka: Pr 33 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Základní škola, Hlinsko, Resslova 603
Sídlo:______ Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim, PSÈ 53901
Identifikaèní èíslo: 709 13 510 ______

Právnå forma: Pøíspìvková organizace _______________________ ____

Pøedmìt èinnosti:
Poskytování základního vzdìlání podle ust. ~ 44, ~ 45 a ~ 46 zákona è. 561/2004
Sb., a pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání
(školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù

Doplòková èinnost:
Doplòková èinnost školy se povoluje v tìchto oblastech:
pronájem školních tøíd
pronájem místa na automaty pro obèerstvení
pronájem uèeben školní družiny
výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Velkoobchod a maloobchod
- Mimoškolní výchova a vzdìlávání, poøádání kurzù, školení, vèetnì lektorské
èinnosti
- Provozování kulturních, kulturnì-vzdìlávacích a zábavných zaøízení, poøádání
kulturních produkci, zábav, výstav, veletrhù, pøehlídek, prodejních a obdobných
akcí
- Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a organizování sportovní
èinnosti

Statutární orgán:
øeditel:

Ing. PETR CULEK, dat. nar.
psè 53941

Den vzniku funkce: 1. srpna 2012
Zpùsob jednání: Za pøíspìvkovou_organizaci jedná øeditel.

Ostatní skuteènosti:
Zastupitelstvo mìsta Hlinska schválilo dne 15.2.2016 v souladu s ust. ~ 84 odst.
2 písm. d) zákona C 128/2000 Sb.1 o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a ust. ~ 27 odst. 2 písm. g) zákona è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, s
úèinností ad 1. bøezna 2016, Dodatek è. 1 ke Zøizovací listinì pøíspìvkové
organizace Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okr. Chrudim (týká se
doplòkové èinnosti - èlánek VI.)

údaje platné ke dni: 21. z&ø( 2016 06:20 lil
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Výpis z veøejné èásti Zivnostenského rejstøíku
Platnost k 2109.2016 12:32:17

Obchodní firma: Základní škola, Hlinsko, Resslova 603

Sídlo: Resslova 603, 539 01, Hlinsko

Identifikaèní èíslo osoby: 70913510

Statutární orgán nebojeho èlenové:

Jméno a pøíjmení: Petr Culek (1)

Živnostenské oprávnìní ÈJ

Pøedmìt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory èinnosti: Velkoobchod a maloobchod
Mimoškolní výchova a vzdìlávání, poøádáni kurzù, školení, vèetnì lektorské èinnosti
Provozováni kulturních, kulturnì-vzdìlávacích a zábavních zaøízeni, poøádáni
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhù, pøehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a organizováni sportovní èinnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnìní: 01.10.2015

Doba platnosti oprávnìni: na dobu neurèitou

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: Petr Culek (1)

Datum narozeni:

Úøad pøíslušný podle ~71 odst.2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Hlinsko

Ministerstvo prùmyslu a obchodu osvìdèuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstøíku.

- I ZVW 2.? WEB 0041/032



Tento výpis a veøejných rejstøíkù elektronicky podepsal ‘Krajský soud v Hradci Králové [lÈ 00215716¾‘ dne 219.2016v 13:08:59.
EPvid h zpyxytwylatl PvcFbFjKA

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 183
23. øíjna 2002
Pr 183 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Datum zápisu:
Spisová znaèka:
Název: Mateøská škola, Hlinsko, Rubešova 1250
Sídlo: Hlinsko, Rubešova 1250, psè 53901
Identifikaèní èíslo: 709 71 269
Právnå forma: Pøíspìvková organizace
Pøedmìt èinnosti:

Poskytování pøedškolního vzdìlávání podle ust. ~ 33 zákona è. 561/2004 Sb., O
pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský
zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Poskytování speciální výchovné péèe dìtem s vadami øeèi a speciálnì
rehabilitaèní péèi dìtem s respiraèními onemocnìními.
Souèástí mateøské školy je školní jídelna, která zajišt‘uje podle ust. ~ 119
školského zákona:
1) školní stravování dìtí, žákù a studentù
2) stravování zamìstnancù škol a školských zaøízení, a to za úplatu.

Statutární orgán:
øeditel:

Mgr. JAN NOVOTNÝ, dat. nar.
53901 Våtanov

Den vzniku funkce: 1. èervence 2016
Zpùsob jednání: Zpùsob jednání: Za pøíspìvkovou organizaci jedná øeditel. Pøi

podepisování za organizaci pøipojí øeditel ke svému
vlastnoruènímu podpisu razítko organizace.

Zøizovatel:
Mìsto Hlinsko, lÈ: 002 70 059
Hlinsko, Podìbradovo nám. 1, PSÈ 53923

Údaje platné ke dni: 21. záøí 2016 06:20 ill



Tento výpis z veøejných rejstøfkøi elektronicky podepsal Krajský soud v Hradci Králové [lÈ 00215716J“ dne 21.9,2016v 12:36:16.
EPVid:gteBzZfl‘q MoLX79YO252Cw

výp s

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 184

Poskytování pøedškolního vzdìlávání podle ust. ~ 33 zákona è. 561/2004 Sb., o
pøedškolním, základním, støednåm, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský
zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Souèástí mateøské školy je školní jídelna, která zajiš•uje podle ust. ~ lig
školského zákona:
1) školní stravování dìtí, žákù a studentù
2) stravování zamìstnancù škol a školských zaøízení, a to za úplatu.

Datum zápisu:
Spisová znaèka:
Název:
Sídlo:
Identifikaèní èíslo:
Právní forma:
Pøedmìt èinnosti:

30. øíjna 2002
Pr 184 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Mateøská škola, Hlinsko, Budovatelù 1229 _____

Hlinsko, Budovatelù 1229, PSÈ 53901
709 71 251
Pøíspìvková organizace

Statutární orgán:
Øeditel:

LUDMILA VLÈKOVÁ, dat. nar.
Hlinsko, ~sÈ 53901
Den vzniku funkce: 1. èervence 2002

Zpùsob jednání: Zpùsob jednání: Za pøíspìvkovou organizaci jedná øeditel.

Údaje platné ke dni: 21. záøI 2016 06:20 lil



Výpis z veøejné èásti Zivnostenského rejstøíku
Platnost k 21092016 12:35:45

Název: Mateøská škola, Hlinsko, Budovatelù 1229

Sídlo: Budovatelù 1229,53901, Hlinsko

Identifikaèní èíslo osoby: 70971251

Statutární orgán nebo jeho èlenové:

Jméno a pøíjmení: Ludmila Vlèková (1)

Živnostenské oprávnìní èi

Pøedmìt podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory èinnosti: Poskytováni služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péèí o vzhled osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnìní: 15.01.2004

Doba platnosti oprávnìní: na dobu neurèitou

Odpovìdný zástupce:

Jméno a pøíjmení: Ludmila Vlèková (1)

Provozovny k pøedmìtu podnikání èíslo

]. Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách ] až 3 živnostenského zákona
Obor èinnosti: Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péèí o vzhled osob

Adresa: Budovatelù 1229, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1006735933
Zahájeni provozování dne: 15.01.2004

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: Ludmila Vlèková (1)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Úøad pøíslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Hlinsko

Ministerstvo prùmyslu a obchodu osvìdèuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k data platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstøíku.
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Tento výpis z veøejných rejstø~~ elektronicky podepsal Krajský soud v Hradci Králoué [IÈ 00215716] dne 219.2016 V 12:37:25
EPVid :wdngVZNCcM3RvaXfrnxTGgA

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 34
Datum zápisu: 3. srpna 2001

Spisová znaèka: Pr 34 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Základní umìlecká škola Hlinsko, Podìbradovo námìstí 305 ____ ____

Sídlo: ______ Hlinsko, Podìbradovo námìstí 305, okres Chrudim, PSÈ 53901
Identifikaèní èåslo: 709 13 536 _____ _____

Právní forma: Pøíspìvková organizace _________ __________

Pøedmìt èinnosti:
Poskytování základního vzdìlání v jednotlivých umìleckých oborech podle ust. ~
109 zákona È. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším
odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Statutární orgán:
øeditel:

PETR KLAS, dat.
SÈ 53333

Den vzniku funkce: 1. srpna 2012
Zpùsob jednání: Øeditel jedná jménem pøíspìvkové organizace tak, že k písemnému právnímu

úkonu pøipojí svùj vlastnoruèní podpis a pøi podpisu pøipojí ke svému jménu
dodatek ‘øeditel‘,

Ostatní skuteènosti:
Návrh na zápis zástupce øeditele Dany Hrouzkové do obchodního
rejstøíku se zamítá.

údaje platné ke dni: 21. záøí 2016 06:20 lil



Tento výpis z veøejných rejstøíkù elektronický podepsal Krajský soud v Hradci Králové {lÈ 00215716] dne 21.9.2016v 12:38:12.
EPVid : l2gOZI4cOrFs Li EozSnwSA

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 119

Mgr. MIROSLAVA PŠORNOVÁ, dat. nar.
539 01 Vysoèina

Den vzniku funkce: 1, srpna 2012 ______ _____ _____ ___________

Øeditel jedná jménem pøíspìvkové organizace tak, že k písemnému právnímu
úkonu pøipojí svùj vlastnoruèní podpis a pøi podpisu pøipojí ke svému jménu
dodatek ‘øeditel“.

Datum zápisu: 3. kvìtna 2002
Spisová znaèka: Pr 119 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Dùm dìtí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim
Sídlo: Hlinsko, Adámkova tø. 1116, okres_Chrudim, Psè_53901
Identifikaèní èíslo: 435 00 111
Právní forma: Pøíspìvková organizace
Pøedmìt èinnosti:

Výchovnì vzdìlávací, pøípadnì rekreaèní èinnost pro dìti a
mládež, pøåpadnì jejich rodièe a další dospìlé zájemce v jejich
volném èase v rùzných formách èinnosti
Pravidelná zájmová èinnost (kroužky, kluby, soubory, kursy,
apod.)
Organizování pøíležitostné zájmové èinnosti formou jednorázových
nebo cyklických akcí (výlety, exkurze, soutìže, výmìnné akce,
pøednášky a besedy)
Organizování prázdninové èinnosti formou táborù a odborných
soustøedìní jako vyvrcholení èinnosti zájmových útvarù, dále
formou táborù a krátkodobých akcí pro dìti s dosud nevyhranìnými
zájmy
Individuální práce formou výchovnì vzdìlávací èinnosti, zejména
v_práci_s_talenty
Zajiš•ování soutìží a pøehlídek vyhlašovaných nebo
doporuèovaných MŠMT ÈR
Poskytování odborné pomoci v oblasti práce s dìtmi a mládeží v
jejich volném èase, pøedevším pøedškolním zaøízením, školám a
školským zaøízením, sociálním ústavùm a obèanským sdružením
(semináøe, konzultace, školení, vydávání metodických materiálù)

Statutární orgán:
Øeditel:

VÌRA PEVNÁ, dat. nar.
Hlinsko, psÈ 53901
Den vzniku funkce: 3. kvìtna 2002
Den zániku funkce: 31. èervence 2012

øeditel:

Zpùsob jednání:

Údaje platné ke dni: 21. záøí 2016 06:20 lil



Tento výpis veøejných rejstøíkù elektronicky podepsal Krajský soud v Hradci Královì ~iÈ 00215716¾ dne 21.9.2016v 12:39:06.
EPVid:W0J+u2JjRNteHiuQ.aEXw

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 123
Datum zápisu: 1. listopadu 2001
Spisová znaèka: Pr 123 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ________

Název: Mìstská knihovna Hlinsko, pøíspìvková organizace ________

Sídlo: Hlinsko, Adámkova tø. 554, okres Chrudim, PSÈ 53901 ____________

Identifikaèní èíslo: 647 83 227 ________ _________

Právní forma: Pøíspìvková organizace _________ _____ _______ ________

Pøedmìt èinnosti:
Zabezpeèování všeobecného a rovného pøístupu ke kulturním hodnotám a k
informacím, obsaženým v knihovních a informaèních tondech.
Poskytování informaèních služeb, internet. ________ ____________

Provádìní pravidelného nákupu knih a èasopisù podle potøeb ètenáøù a
finanèních možností zøizovatele.
Pùjèování knih registrovaným ètenáøùm.
Zpøístupòování knihovních dokumentù z knihovních fondù jiných knihoven
prostøednictvím meziknihovních výpùjèních služeb. _________

Poskytování reprografických služeb z knihovních dokumentù, které nejsou
pùjèovány absenènì.

Statutární orgán:
vedoucí:

HANA NOVOTNÁ, dat. nar.
39 01 Hlinsko

Den vzniku funkce: 1. èervence 2013
Zpùsob jednání: Zpùsob jednání:

Jménem pøíspìvkové organizace jedná vedoucí. _________ __________

Zøizovatel:
Mìsto Hlinsko, lÈ: 002 70 059
Hlinsko, Podìbradovo nám. 1, psÈ 53923 ________

Údaje platné ke dni: 21. záør 2016 06:20 1/1



Tento výpis z veøejných rejstøíkù elektronicky podepsal Krajský soud v Hradci Králové pÈ 00215716] dne 21.9.2016v 12:40:17.
EPVid KhWBZMhJNTn4IBZX7N9ZCQ

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 122
Datum zápisu: 24. srpna 2002
Spisová znaèka: Pr 122 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Mìstský kulturní klub Hhneèan, pøíspìvková organizace
Sídlo: Adámkova tøída 341, 539 01 Hlinsko
identifikaèní èíslo: 434 99 678
Právní forma: Pøíspìvková organizace
Pøedmìt èinnosti:

Mìstský kulturní klub Hlineèan, pøíspìvková organizace, je zøízen za úèelem
uspokojování potøeb obèanù v následujících oblastech:
- kulturní, kulturnì vzdìlávací 5 spoleèenská èinnost,
- zajiš•ování provozu mìstského kina,
- poøádání koncertù, divadelních pøedstavení, diskoték, plesù, divadelních
pøehlídek a dalších kulturních a spoleèenských akcí,
- plnìní funkce poøadatelské a zprostøedkovatelské agentury,
- zajiš•ování propagace a pøedprodeje vstupenek na vlastní akce,
- poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské
èinnosti,
- podpora zájmových umìleckých i mimoumìleckých souborù, vèetnì zajiš•ování
materiální podpory a poskytování prostor pro èinnost tìchto souborù
- reklamní èinnost, marketing, mediální zastoupení
- provozování hostinské èinnosti

Doplòková èinnost:
vydavatelská a nakladatelská èinnost

Statutární orgán:
Vedoucí:

Mgr. KATEØINA DIBELKOVÁ, dat. nar.

Den vzniku funkce: 1. èervna 2008
Zpùsob jednání: Zpùsob jednání statutárního orgánu:

Za pøíspìvkovou organizaci jedná vedoucí. Pøi podepisování za
organizaci pøipojí vedoucí ke svému vlastnoruènímu podpisu
razítko organizace.

Zøizovatel:
Mìsto Hlinsko, lè: 002 70 059
Podìbradovo námìstí 1, 539 01 Hlinsko

údaje platné ke dni: 21. záøi 2016 06:20 111



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 2l.09.20l6 12:39:40

Obchodní firma: Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace

Sídlo: Adámkova třída 341,53901, Hlinsko

Identifikační číslo osoby: 43499678

Statutární orgán nebojeho členové:

Jméno a příjmení: Mgr. Kateřina Dibelková (2)

Živnostenské oprávnění či

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Oboiy činnosti: Vydavatelské Činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školeni, včetně lektorské činnosti
Provozováni kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 13.04.1993

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 24.03.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Lenka Linhartová (1)

Živnostenské oprávnění č 3

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 27.03.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny kpředmětu podnikání číslo

]‚ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona
Obor činností: í‘j‘davatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Adresa: Adámkova třída 341,53901, Hlinsko
Identifikační číslo provozovny: 1008951439
Zahájení provozování dne: 05.06.2013
Adresa: Čelakovského 486,53901, Hlinsko
Identifikační číslo provozovny: 1006734040
Zahájení provozování dne: 05.06.2013

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školeni včetně lektorské činnosti
Adresa: Adámkova třída 341, 539 01, Hlinsko
Identifikační číslo provozovny: 1008951439
Zahájení provozování dne: 05.06.2013
Adresa: Čelakovského 486, 539 01, Hlinsko
Identifikační číslo provozovny: 1006734040
Zahájení provozování dne: 05.06.2013
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Obor èinnosti: Provozování kulturních, kulturnì-vzdìlávacích a zábavních zaøízení, poøádání kulturních produkcí,

zábav výstav veletrh f,‘ pøehlídel~ prodejních a obdobných akcí

Adresa: Adámkova tøída 341,53901, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1008951439
Zahájeni provozováni dne: 05.06.2013
Adresa: Èelakovského 486, 539 01, Hlinsko
Identiflkaèní èíslo provozovny: 1006734040
Zahájeni provozování dne: 05.06.2013

2. Jlostínská èinnost
Adresa: Adámkova tøída 341, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1008951439
Zahájení provozování dne: 24.03.2014

3. Prodej kvasného íihu, konzumního uhu a líhovin

Adresa: Adámkova tøída 341, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1008951439
Zahájení provozování dne: 27.03.2014

Adresa místa, kde lze vypoøádat pøípadné závazky po ukonèení èinnosti vprovozovnì (5 3] odst. 16 živnostenského

zákona)

]. Místo pro vypoøádání závazkù: Adámkova tøída 341, 539 0], Hlínsko

Adresa: Husova 41, 539 01, Hlinsko

Identifikaèní èíslo provozovny: 1006533257

Ukonèení èinnosti v provozovnì: 05.06.2013

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: Lenka Linhartová (1)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Jméno a pøíjmení: Mgr. Kateøina Dibelková (2)

Datum narození:

Úøad pøíslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Hlinsko

Ministerstvo prùmyslu a obchodu osvìdèuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstøíku.
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Tento výpis z veøejných rejstøíkù elektronicky podepsal “Krajský soudu Hradci Králové ílÈ 00215716]“ dne 21.9.2016v 12:41:35.
EPVid:SOdu hVZIWpEqVItfAReZhQ

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 120

shromažïování, zpracování a uchovávání pøedmìtù a písemností
dokumentujících vývoj mìsta a regionu a život jeho obyvatel. Galerie
sbírky i nad rámec regionu

organizování výstav umìleckých dìl a pøedmìtù. Pro tyto úèely mùže

poøádání vzdìlávacích akcí a kulturních poøadù, ____________________

provozování vedlejší hospodáøské èinnosti související s hlavní èinností, jako je
zhotovení a prodej malých sérií replik sbírkových pøedmìtù, prodej
upomínkových a propagaèních pøedmìtù, drobných umìleckých dìl, pohlednic a
podobnì.
obchodní èinnost - koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej
vydavatelská èinnost - vydávání odborných publikací a katalogù.

doplòuje

použit i

Datum zápisu: 18. záøí 2002
Spisová znaèka: Pr 120 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Mìstské muzeum a galerie Hlinsko, pøíspìvková organizace
Sídlo: Hlinsko, Havlíèkova 614, okres Chrudim, PSÈ 53901
Identifikaèní èíslo: 003 70 924
Právní forma: Pøíspìvková organizace
Pøedmìt èinnosti:

Statutární orgán:
Vedoucí:

JANA VAŠKOVÁ, dat. nar.
Hlinsko, psÈ 53901
Den vzniku funkce: 18. záøí 2002

Zpùsob jednání: Zpùsob jednání statutárního orgánu:
Za pøíspìvkovou organizaci jedná vedoucí.

údaje platné ke dnI: 21. záøí 2016 06:20 ill.



Výpis z veøejné èásti Zivnostenského rejstøíku
Ptatnost k 21.09.2016 12:40:59

Název: Mìstské muzeum a galerie Hlinsko, pøíspìvková organizace

Sídlo: Havlíèkova 614,53901, Hlinsko

Identifikaèní èíslo osoby: 00370924

Statniární orgán nebo Jeho èlenové:

Jméno a pøíjmení: Jana Vašková (1)

Živnostenské oprávnìní È.]

Pøedmìt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory èinnosti: Vydavatelské èinnosti, polygrafická výroba, knihaøské a kopírovací práce
Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnìní: 24.01.1994

Doba platnosti oprávnìní: na dobu neurèitou

Odpovìdný zástupce:

Jméno a pøíjmení: Jana Vašková (1)

Provozovny kpøedmìzn podnikání Èíslo

]. Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách] až 3 živnostenského zákona
Obor Èinnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: Havlíèkova 614, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1001671775
Zahájení provozovánå dne: 01.02.1994
Adresa: Havlíèkova 675, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1001671783
Zahájení provozování dne: 01.02.1994

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: Jana Vašková (1)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Úøad pøíslušný podle ~7l odst.2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Hlinsko

Ministerstvo prùmyslu a obchodu osvìdèuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstøíku.

- I ZVW 2.? WEB 00411052



Tento výpis z veøejných rejstøíkù elektronicky podepsal ‘Krajský soud v Hradci Králové OÈ 00215716] dne 21.9.2016v 12:43:02.
EPVid:PczwaWNOpXd5LJ6)TSMTZQ

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 32400
Datum zápisu: 1. èervence 2013
Spisová znaèka: C 32400 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma: Sportovištì mìsta Hlinska, s.r.o. _______

Sídlo: Smetanova 1524, 539 01 Hlinsko ____ _____ ______

Identifikaèní èíslo: 018 44 300 ____ ______________ ____

Právní forma: Spoleènost s ruèením omezeným ____ _________

Pøedmìt podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona
poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání
masérské, rekondièní a regeneraèní služby _________

hostinská èinnost
Statutární orgán:

jednatel:
PAVEL KABELE, dat. nar.

539 52 Trhová Kamenice
Den vzniku funkce: 27. èervna 2013

Poèet èlenù:
Zpùsob jednání:

Dozorèí rada:
pøedseda Dozorèí
rady:

1
Spoleènost zastupuje jednatel samostatnì.

ALEŠ MELOUN, dat. nar.
39 01 Hlinsko

Den vzniku funkce: 16. listopadu 2015
Den vzniku èlenství: 26. kvìtna 2015
Zvolen Valnou hromadou spoleènosti Sportovištì mìsta Hlinska, s.r.o. Hlinsko
dne 26.5.2015 za èlena Dozorèí rady a dne 16.11.2015 za pøedsedu Dozorèí
rady

místopøedseda
Dozorèí rady:

VLADIMÍR SEVERIN, dat. nar.
539 01 Hlinsko

Den vzniku funkce: 16. listopadu 2015
Den vzniku èlenství: 26. kvìtna 2015
Zvolen Valnou hromadou spoleènosti Sportovištì mìsta Hlinska, s.r.o. Hlinsko
dne 26.5.2015 za èlena Dozorèí rady a dne 16.11.2015 za místopøedsedu
Dozorèí rady

èlen Dozorèí rady:
PETR ONDRÁÈEK, dat. nar.

39 01 Hlinsko
Den vzniku èlenství: 26. kvìtna 2015
Zvolen Valnou hromadou spoleènosti Sportovištì mìsta Hlinska, s.r.o. Hlinsko
dne 26.5.2015 za èlena Dozorèí rady.

Poèet èlenù: 3
Spoleèníci:

Spoleèník: Mìsto Hlinsko, lÈ: 002 70059

údaje platné ke dni: 21. záøí 2016 06:20 1/2



oddíl C, vložka 32400

Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní, s podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva a
povinností
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ~ 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

údaje platné ke dni: 21. září 2016 06:20 212
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Výpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku
Platnost k 2109.2016 12:42:27

Obchodní finna: Sportoviště města Hlinska, s.r.o.

Sídlo: Smetanova 1524,53901, Hlinsko

Identifikační číslo osoby: 01844300

Datum doručení výpisu podle * 10 odst.4 živnostenského zákona: 27.06.2013

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Pavel Kábele (4)

Živnostenské oprávnění ČJ

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory Činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčováni věcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činností
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 01.07.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění Č 2

Předmět podnikání: Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 01.07.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jiří Čáslavský (1)

Živnostenské oprávnění Č 3

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 01.07.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jitka Štorková (2)

Živnostenské oprávnění Č 4

Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvičitel plavání 111.
třídy a instruktor pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí
předškolního věku

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 01.07.2013

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Lada Svobodová (3)
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Provozovny k pøedmìtu podnikání èis/o

]. Výroba, obchod a služby neuvedené vpøulohách] až 3 živnostenského zákona
Obor èinnosti: Ubytovací služby

Adresa: Máchova 860, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1009034031
Zahájení provozování dne: 22.07.2013

2. Hostinská èinnost
Adresa: Smetanova 1524, 539 01, Hlinsko
IdentifIkaèní èíslo provozovny: 1009034049
Zahájení provozováni dne: 22.07.2013

3. Masérské, rekondièní a regeneraèní služby
Adresa: Smetanova 1524, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1009034049
Zahájení provozování dne: 22.07.2013

4. Poskytováni tìlovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvièitel plavání III tøídy a instruktor pro pohybový,
sociální a psychicky rozvqj kojencù, batolat a dìtí pøedškolniho vìku

Adresa: Smetanova 1524, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1009034049
Zahájeni provozování dne: 22.07.2013

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: Jiøí Èáslavský (1)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Jméno a pøíjmení: Jitka Štorková (2)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Jméno a pøíjmení: Lada Svobodová (3)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Jméno a pøíjmení: Pavel Kábele (4)

Datum narození:

Úøad pøíslušný podle ~7l odst.2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Hlinsko

Ministerstvo prùmyslu a obchodu osvìdèuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstøíku.
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Tento výpis z veøejných rejstø0<ù elektronicky podepsal ‘Krajský soud v Hradci Králové [IÈ 002157161‘ dne 21,9.2016v 12:44:14.
EPVid :y5pY5WP6WwOK6rl5QJziCg

Výpis

z obchodního rejstøíku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 1498
Datum zápisu: 1. èervna 2016
Datum vzniku: 1. èervna 2016
Spisová znaèka: Pr 1498 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: _____ Školní jídelna Hlinsko, Ležákù 1449 _____

Sídlo: Ležákù 1449, 539 01 Hlinsko _______________ __________

Identifikaèní èíslo: 050 77 532 _____________ ____

Právní forma: _____ Pøíspìvková_organizace _________________________

Pøedmìt èinnosti:
poskytování školního stravování dìtí, žákù a studentù v souladu s ustanovením ~
119 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším
odborném a jiném vzdìlávání, ve znìní pozdìjších pøedpisù, dále bude

Doplòková èinnost:
hostinská èinnost
výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona
prodej kvasného lihu, konzumního lihu, a lihovin

Statutární orgán:
øeditelka pøíspìvkové
organizace:

ILONA VAŠKOVÁ, DiS., dat. nar.
539 01 Hlinsko

Den vzniku funkce: 1. èervna 2016
Poèet èlenù: 1
Zpùsob jednání: K písemnému právnímu jednání pøipojí øeditel razítko pøíspìvkové organizace a

svùj vlastnoruèní podpis, knìmuž pøipojí dodatek “øecUte¾‘.
Zøizovatel:

Mìsto Hlinsko, È: 002 70 059
Podìbradovo_námìstí 1, 539 01 Hlinsko

Údaje platné ke dni: 21. záøí 2016 06:20 lil





‚Ú

Výpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku
Platnostk 21.09.2016 12:43:35

Obchodní fIrma: Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449

Sídlo: Ležáků 1449,53901, Hlinsko

Identifikační číslo osoby: 05077532

Datum doručení výpisu podle ~10 odst.4 živnostenského zákona: 23.05.2016

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: DiS. Ilona Vašková (2)

Živnostenské oprávnění Č.]

Předmět podnikár2í: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Obory čimiosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 01.06.2016

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č 2

Předmět podnikání: Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávněni: 01.06.2016

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Libor Vašulin (1)

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikáni: Prodej kvasného liliu, konzumního libu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 01.06.2016

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby nercvedené vpřílohách] až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: Ležáků 1449, 539 01, Hlinsko
Identifikační číslo provozovny: 1010959778
Zahájení provozováni dne: 01.09.2016
Adresa: Máchova 860, 539 01, Hlinsko
ldentifikačni číslo provozovny: 1010959786
Zahájení provozování dne: 01.09.2016

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Ležáků 1449,53901, Hlinsko
Identifikační číslo provozovny: 1010959778
Zahájení provozování dne: 01.09.2016
Adresa: Máchova 860, 539 01, Hlinsko
Identifikační číslo provozovny: 1010959‘786
Zahájení provozování dne: 01.09.2016
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Obor èinnosti: Pronajem a pùjèování vìcí movitých
Adresa: Ležákù 1449, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1010959778
Zahájení provozování dne: 01.09.2016
Adresa: Máchova 860, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1010959786
Zahájení provozování dne: 01.09.2016

2. Hostinská èinnost

Adresa: Máchova 860, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1010959786
Zahájeni provozování dne: 01.09.2016
Adresa: Ležákù 1449, 539 01, Hlinsko
Identifikaèní èíslo provozovny: 1010959778
Zahájení provozováni dne: 01.09.2016

Seznam zúèastnìných osob

Jméno a pøíjmení: Libor Vašulmn (1)

Datum narození:

Obèanství: Èeská republika

Jméno a pøíjmení: DiS. Ilona Vašková (2)

Datum narození:

Úøad pøíslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Mìstský úøad Hlinsko

Ministerstvo prùmyslu a obchodu osvìdèuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstøíku.
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