
 
Active-st�edisko volného �asu, p�ísp�vková organizace 

Dolní 3, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
 

MATERIÁL PRO RADU M�STA �. 28 

 DNE: 2. 11.2015 JEDNACÍ �ÍSLO: 403/2015/Active-SV� 

 
NÁZEV:     Zm�na za�azení školského za�ízení  Active-st�edisko volného �asu, 
p�ísp�vková organizace, Dolní 3, 591 01 Ž�ár nad Sázavou do sít� škol a školských 
za�ízení 
 

ANOTACE:  Active-SV� žádá Radu m�sta o schválení dopln�ní míst 
poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb do rejst�íku škol a školských 
za�ízení. Jedná se o místa - školy, ve kterých Active-SV� vyu�uje zájmové kroužky 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada m�sta po projednání  
 

• schvaluje zm�nu za�azení školského za�ízení Active-st�edisko volného �asu, 
p�ísp�vková organizace do sít� škol 

• schvaluje místa poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb 

Starosta m�sta: Místostarosta m�sta:  
 

Tajemník M�Ú: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnit�ních v�cí: Odbor finan�ní: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prost�edí: Odd. správy m�st. les� a ryb.: 

Odd�lení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu M�stská policie 

Projektový koordinátor: Krizové �ízení:  

Zpracoval: 

 

P�edkládá: 
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Název materiálu:     Žádost o souhlas rady m�sta se zm�nou za�azení školského za�ízení                    
                     Active-st�edisko volného �asu, p�ísp�vková organizace, Dolní 3, 

                                591 01 Ž�ár nad Sázavou do sít� škol a školských za�ízení 
 
Po�et stran: 3 
 
Po�et p�íloh: 2 
 
Popis 
Active – SV� žádá radu M�sta Ž�ár nad Sázavou o souhlasné stanovisko se zm�nou 
za�azení školského za�ízení do sít� škol  školských za�ízení a rozší�ení míst poskytovaného 
vzd�lání nebo školských služeb. Souhlas Rady m�sta je podmínkou podání žádosti a provedení 
zm�ny. 
Active – SV� vyu�uje zájmové kroužky nejen ve Ž�á�e nad Sázavou, ale i na dalších školách 
v okruhu 30 km od Ž�áru nad Sázavou. Jedná se p�edevším o tane�ní kroužky, o které je na 
školách a mezi d�tmi veliký zájem. Pro tuto výuku má Active – SV� odborn� i pedagogicky 
vzd�lané pracovníky a to interní i externí. Organizace výuky na školách je pro Active – SV� také 
nemalým ekonomickým p�ínosem. Má pozitivní ekonomický dopad na výši státní dotace, která se 
odvíjí od po�tu d�tí zapsaných do zájmových útvar� a dále vybrané školné výrazn� navyšuje 
vlastní p�íjmy organizace. Z t�chto d�vod� jsme velmi rádi, že školy naši nabídku rády akceptují.  
Vyvrcholením celého výukového programu je pak Velká tane�ní sout�ž, kterou po�ádáme pro školy 
v Dom� kultury ve Ž�á�e a které se všechny školy ú�astní. 
Výuka na školách v žádném p�ípad� neovliv�uje rozsah nabídky zájmových kroužk� pro d�ti ze 
Ž�áru nad Sázavou 
 
Geneze p�ípadu  
 
Active – SV� dle sou�asného za�azení do sít� škol z prosince 2009 organizuje zájmové kroužky 
na 21 místech poskytovaného vzd�lání nebo výkonu služeb, z toho na  15 školách.  Tento seznam 
míst chceme rozší�it o 11 škol, na kterých kroužky vyu�ujeme. Výuku kroužk� máme projednánu 
s �editelstvím jednotlivých škol a sepsány smlouvy o pronájmu �i výp�j�ce prostor.  
 
 
Návrh �ešení 
 
�ešení uvedeného materiálu má dv� varianty.  
První je vyjád�ení souhlasu s rozší�ením míst poskytovaného vzd�lání nebo školských služeb, což 
potvrdí sou�asný stav nabídky Active – SV�. 
Druhou variantou je nesouhlas s rozší�ením nabídky, který by ale znamenal výrazné zhoršení 
ekonomiky Active – SV� a vyvolal by zvýšení finan�ních nárok� organizace na rozpo�et m�sta 
z d�vod� snížení státní dotace na mzdy a snížení vlastních p�íjm� organizace 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Rada m�sta po projednání schvaluje  zm�nu za�azení školského za�ízení Active-
st�edisko volného �asu, p�ísp�vková organizace do sít� škol 

      Rada m�sta schvaluje místa poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb 

• Rada m�sta po projednání neschvaluje  zm�nu za�azení školského za�ízení 
Active-st�edisko volného �asu, p�ísp�vková organizace do sít� škol 

     Rada m�sta neschvaluje místa poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb 
 

 

 

 

 



 
Doporu�ení p�edkladatele 
 
P�edkladatel doporu�uje variantu 1 – Rada m�sta po projednání schvaluje ………. 
 
 
 
 
 
 
 
Stanoviska  
 
 
Komentá� p�edkladatele – viz p�ílohy 
 

- Rozhodnutí o žádosti m�sta Ž�ár nad Sázavou a zápisu Active – SV� do rejst�íku škola  
            školských za�ízení z 9. 12. 2009 
 
     -     Žádost o zm�nu za�azení školského za�ízení do sít� škol k 30.10. 2015  
 
 
 



Active-st�edisko volného �asu, p�ísp�vková organizace 
Dolní 3, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

 
Krajský ú�ad kraje Vyso�ina   Ž�ár nad Sázavou  30.10. 2015 
Odbor školství, mládeže a sportu 
Žižkova 57 
Jihlava 
 
 
V�c:  Žádost o zm�nu za�azení školského za�ízení do sít� škol  

 
 
 
Obracíme se na Vás se žádostí o zm�nu v za�azení do sít� škol. Žádost se podává na 

základ� § 146, odst. 2. Školského zákona. Active-st�edisko volného �asu, p�ísp�vková 
organizace,  Ž�ár nad Sázavou, Dolní 3 vykonává zájmové vzd�lávání a realizaci volného 
�asu d�tí a mládeže formou pravidelné zájmové �innosti. Tuto zájmovou �innost realizuje 
formou zájmových útvar� v místech poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb. 
T�mito místy jsou pracovišt�: 

Dolní 3, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
Horní 2, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
592 02 Sklené 40 
Active-SV� p�ijal od 1.10. 2015 z d�vodu velkého zájmu o tane�ní kroužky novou 

pracovnici s cílem rozší�ení nabídky  zájmových útvar�. S touto nabídkou jsme oslovili školy 
ve Ž�á�e a okolí a na základ� jejich zájmu a následného napln�ní t�chto zájmových útvar� 
jsme zahájili výuku na t�chto školách. Se školami máme sepsány smlouvy o pronájmu 
prostor, které p�ikládáme k žádosti. Protože s výjimkou Nížkova u�íme ve školních budovách, 
které jsou zapsány v rejst�íku škol, nemusíme dokládat potvrzení od Krajské hygienické 
stanice. V Nížkov� u�íme v místní sokolovn�, kterou má zapsánu v rejst�íku škola Základní 
škola Nížkov, tedy potvrzení od hygieny rovn�ž dokládat nemusíme. Krom� smluv se školami 
dokládáme souhlas z�izovatele – rozhodnutí Rady m�sta Ž�ár nad Sázavou. 

Z výše uvedených d�vod� podáváme žádost o zm�nu za�azení do sít� škol – rozší�ení 
seznamu míst poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb. Jedná se o tato místa 
výkonu: 
 
 
Základní škola Bobrová. okres Ž�ár nad Sázavou, p�ísp�vková organizace  
 se sídlem 592 55 Bobrová 129 
Základní škola Krucemburk, okres Havlí�k�v Brod 
 se sídlem Školní 440, 582 66 Krucemburk 
Základní škola a Mate�ská škola Jimramov, p�ísp�vková organizace 
            se sídlem 592 42 Jimramov, �.p. 133 
Základní škola a mate�ská škola K�ižanov, p�ísp�vková organizace 
            se sídlem U školy 321, 594 51 K�ižanov  
Základní škola a Mate�ská škola Moravec, p�ísp�vková organizace 

se sídlem 592 54 Moravec, �.p.45 
TJ. Sokol Nížkov 
 se sídlem 592 11 Nížkov, �.p. 133 
Základní škola a mate�ská škola Ostrov nad Oslavou, 
    okres Ž�ár nad Sázavou, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem 594 45 Ostrov nad Oslavou, �.p. 93 
Základní škola a mate�ská škola Sázava, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem Sázava �.p.80, 592 11 Velká Losenice 



Základní škola a mate�ská škola Sn�žné, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem 592 03 Sn�žné, �.p. 96 
Základní škola a Mate�ská škola Velká Losenice, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem 592 11 Velká Losenice, �.p. 248 
Základní škola a Mate�ská škola Ž�írec nad Doubravou 
 se sídlem Chrudimská 77, 583 63 Ž�írec nad Doubravou 
 
 
 
 
 P�edem d�kujeme za projednání naší žádosti a provedení uvedených zm�n. 
 
 
      S pozdravem 
 
 
        Mgr. Luboš Straka 
        �editel Active-SV� 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D�m d�tí a mládeže, Ž�ár nad Sázavou, Dolní 3 
 
Krajský ú�ad kraje Vyso�ina   Ž�ár nad Sázavou  14.1. 2008 
Odbor školství, mládeže a sportu 
Žižkova 57 
Jihlava 
 
 
V�c:  Žádost o zm�nu za�azení školského za�ízení do sít� škol  

 
 
 
Obracíme se na Vás se žádostí o zm�nu v za�azení do sít� škol. Žádost se podává na 

základ� § 146, odst. 2. Školského zákona. D�m d�tí a mládeže, Ž�ár nad Sázavou, Dolní 3 
jako st�edisko volného �asu realizuje zájmové vzd�lávání a realizaci volného �asu d�tí a 
mládeže formou pravidelné zájmové �innosti. Tuto zájmovou �innost realizuje formou 
zájmových útvar� v místech poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb. T�mito místy 
jsou pracovišt�: 

Dolní 3, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
Horní 2, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
592 02 Sklené 40 
D�m d�tí a mládeže p�ijal od 17.9. 2007 novou pracovnici s cílem rozší�ení nabídky  

zájmových útvar� o tane�ní kroužky. S touto nabídkou jsme oslovili školy ve Ž�á�e a okolí a 
na základ� jejich zájmu a následného napln�ní t�chto zájmových útvar� jsme zahájili výuku 
na t�chto školách. Se školami jsme sepsali dohody o spolupráci p�i zajišt�ní výuky zájmových 
útvar� a zárove� oslovili Krajskou hygienickou stanici se žádostí o vydání závazného 
stanoviska k místu výkonu poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb. 
 Po obdržení tohoto stanoviska Krajské hygienické stanice, územní pracovišt� Ž�ár 
nad Sázavou a Jihlava, podáváme žádost o zm�nu za�azení do sít� škol – rozší�ení seznamu 
míst poskytovaného vzd�lávání nebo školských služeb. Jedná se o tato místa výkonu: 
 
 
Základní škola a Mate�ská škola Nové Veselí, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem Na M�ste�ku 1, 592 14 Nové Veselí 



Základní škola Hany Benešové a Mate�ská škola Bory, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem Dolní Bory 161, 594 61 Bory 
Základní škola a Mate�ská škola Radostín nad Oslavou, p�ísp�vková organizace 
            se sídlem 594 44 Radostín nad Oslavou 136 
Základní škola Nové M�sto na Morav�, Vratislavovo nám�stí 124, okres Ž�ár nad  

Sázavou, se sídlem Vratislavovo nám�stí 124, 592 31 Nové M�sto na Morav� 
Základní škola a mate�ská škola Svratka, p�ísp�vková organizace 

se sídlem Partyzánská 310, 592 02 Svratka 
Základní škola a Mate�ská škola Kameni�ky 
 se sídlem 539 11 Kameni�ky 
Základní škola Bohdalov okres Ž�ár nad Sázavou 
 se sídlem 592 13 Bohdalov 205 
Základní škola M��ín okres Ž�ár nad Sázavou 
 se sídlem Nám�stí 106+, 594 42 M��ín 
Základní škola a mate�ská škola Velké Mezi�í�í, Mostišt� 50, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem Mostišt� 50, 594 01 Velké Mezi�í�í 
Základní škola Velké Mezi�í�í, Školní 2055, okres Ž�ár nad Sázavou 
 se sídlem Školní 2055, 594 01 Velké Mezi�í�í 
Základní škola a Mate�ská škola Velká Losenice, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem 592 11 Velká Losenice 248 
Základní škola Nové M�sto na Morav�, Leandra �echa 860, okres Ž�ár nad Sázavou 
 se sídlem  Leandra �echa 860, 592 31 Nové M�sto na Morav� 
Základní škola  Ž�ár nad Sázavou, Palachova 2189/35, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem Palachova 2189/35, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
Základní škola Hamry nad Sázavou, okres Ž�ár nad Sázavou 
 se sídlem Hamry nad Sázavou 133, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
Základní škola  Ž�ár nad Sázavou, Švermova 1132/4, p�ísp�vková organizace 
 se sídlem Švermova 1132/4, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
Základní škola Polná, okres Jihlava 
 se sídlem Pod�bradova 79, 588 13 Polná 
Základní škola Jamné 66, okres Jihlava 
            se sídlem Jamné 66, 588 27 Jamné u Jihlavy 
Základní škola a Mate�ská škola Luka nad Jihlavou, p�ísp�vková organizace 

se sídlem  Školní 177, 588 22 Luka nad Jihlavou 
Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, p�ísp�vková organizace  
 se sídlem 588 21 Velký Beranov 331 
Základní škola Zho�, okres Jihlava  
 se sídlem Zho� 102, 588 26 Zho� u Jihlavy 
 
 
Dále vyu�ujeme pohybové kroužky v t�locvi�n� Sokolovny, Doležalovo nám�stí 1 
a hern� stolního tenisu TJ Ž�AS, Jungmannova 10. I s t�mito subjekty máme sepsány dohody 
o spolupráci: 
 
T�locvi�ná jednota Sokol Ž�ár nad Sázavou 
            se  sídlem Dvorská 14, 591 02 Ž�ár nad Sázavou 2 
T�lovýchovná jednota Ž�AS Ž�ár nad Sázavou, ob�anské sdružení 
 se sídlem Jungmannova 10, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
 
 
 P�edem d�kujeme za projednání naší žádosti a provedení uvedených zm�n. 
 
 
      S pozdravem 



 
 
        Mgr. Luboš Straka 
        �editel DDM 
 

 
 

 
 



Krajsky urad kraje Vysoclna 
odbor skolstvl, mladeze a sportu 

:Lizkova 57, 586 01 Jihlava 
telefon : 564 602 845, fax: 564 602 429 

t. j. KUJI 89967/2009 
Spis. zn. OSMS 1093/2009 RS 

Rozhodnuti 

Active - stredisko volneho tasu, 
prisp~vkova organizace 
Dolnl 3 
591 01 :Ldar nad Sazavou 

Krajsky- ufad kraie Vysotina posoudil dne 9. 12. 2009 zadost Mesta Zd'ar nad Sazavou se sfdlem 
L:c!ar nad Sazavou, Zizkova 22711, kter)t je zfizovatelem pravnicke osoby s nazvem Active - stredisko 
volneho casu, prispevkova organlzace se sfdlem L:d'ar nad Sazavou, Dolnf 3, jako dalsfho utastnlka 
rfzenl, ze dne 27. 11. 2009 , dopln~nou dne 7. 12. 2009, ve veci navrhu na zapis zmeny v udajlch 
vedenych v rejstrfku skol a skolsky-ch zaflzenl a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zakona t. 
561/2004 Sb., o predskolnlm, zakladnim, strednlm, vysslm odbomem a jinem vzdelavanl (skolskY zakon), 
ve znenf pozdejslch pfedpisu, 

rozhodl 

u skolskeho zarizeni 
Dum deti a mladeze 

jehoz tinnost vykonava pravnicka osoba 

Dum deti a mladeze, Zd'ar nad Sazavou, Dolni 3 

identifikator pravnicke osoby: 600 031 004 
pravnl forma: prlspevkova organizace 

adresa: Dolnf 3 
591 01 :Ldar nad Sazavou 

takto: 

s utinnostl od 1. 1. 2010 

se do skolskeho rejstrfku zapisuje: 

den zahajenl tinnosti: 1.1.2010 

t. j . KUJI 89967/2009 -1-

IZO: 108 027 384 

IC: 43 380 093 



k c. j. KUJI899G7/2009 -2-

mlsto poskytovaneho vzdelavtml nebo skolsi<Ych sluzeb: 
1. Dolnl 3, 591 01 Z<far nad Sazavou 
2. 592 04 Sklene 40 
3. Horn I 2, 591 01 Zdar nad Sazavou 
4. Na Mestecku 1, 592 14 Nove Vesell 
5. Dolnl Bory 161,594 61 Bory 
6. 594 44 Radostln nad Oslavou 136 
7. Partyzanska 310, 592 02 Svratka 
8. Zhor 102, 588 26 Zhor u Jihlavy 
9. 592 13 Bohdalov 205 
10.Namestr96, 594 42 Merrn 
11 .588 21 VelkY Beranov 331 
12. Konlkov 11, 592 44 Vecov 
13.Hamry nad Sazavou 133, 591 01 Z<far nad Sazavou 
14.Jamne 66, 588 27 Jamne u Jihlavy 
15.Skolnl177, 588 22 Luka nad Jihlavou 
16.592 01 Heralec 440 
17.Dolezalovo namestl1, 591 01 Zdar nad Sazavou 
18.Jungmannova 10, 591 01 Z<far nad Sazavou 
19.Mostiste so, 594 01 Velke Mezirlcl 
20.Palachova 2189/35, 591 01 Z<far nad Sazavou 
21.Svermova 4, 591 01 Z<far nad Sazavou 

cinnost skolskeho zarrzenl bude vykonavat pravnicka osoba 
Active- stredisko volneho casu, prispevkova organizace 

identifikator pravnicke osoby: 691 001 227 
pravnl forma: pi'ispevkova organizace 

adresa: Dolnl 3 
591 01 Z<far nad Sazavou 

Pravnicka osoba byla zi'izena na dobu neurcitou. 

Reditel: Mgr. Lubos Straka, narozen 5. 5. 1957 
trvaly pobyt: Studentska 32/15 

591 01 Z<far nad Sazavou 
Reditel je soucasne statutarnlm organem pravnicke osoby. 

zrizovatel: 

adresa: 

Mesto Zdar nad Sazavou 
pravnl forma: obec, JC: 00 295 841 
Zizkova 227/1 
591 31 Zdar nad Sazavou 

k c. j. KUJI 89967/2009 -2-

rC: 72 os2 414 



I 
I 

k c. j. KUJI 89967/2009 -3-

Oduvodneni 

Vzhledem k tomu, ze zadost o zapis zmeny v udajlch zapisovanych do rejstrlku skol a skolskych 
zarlzenl (dale jen "skolskY rejstrrk") obsahuje nalezitosti die § 147 a v zadosti byly predlozeny podklady die 
§ 149 odst. 3 skolskl!ho zakona, rozhodl Krajsky urad kraje Vysocina, odbor skolstvr, mladeze a sportu, 
v souladu s § 148 odst. 4 skolskl!ho zakona, zadosti vyhovet. Tlmto rozhodnutrm se do skolskl!ho rejstrrku 
zapisuje pravnicka osoba s nazvem Active- sti'edisko volneho casu, prlspevkova organizace. 
Usnesenlm c. 0408/05/2009/ZK se Zastupitelstvo kraje Vysocina dne 15. 9. 2009 rozhodlo zrusit 
prlspevkovou organizaci Dum dell a mladeze, ldar nad Sazavou, Dolnl 3, uzavrrt smlouvy o pi'evzetl 
vzdelavaclch cinnostr a schvalit smlouvy o prevzetl prav a zavazku. Zastupitelstvo mesta L:dar nad 
Sazavou schvalilo na svl!m 16. radnem zasedanl konanem dne 19. 11. 2009 usnesenlm c. 16/09/~KS/8 
rozhodnutl o vzniku pravnickl! osoby s nazvem Active - stredisko votneho casu, prlspevkova organizace 
dnem 1. 1. 2010 s tim, ze tato organizace pi'evezme v plnem rozsahu vzdelavacl cinnosti Domu detr 
a mladeze, L:dar nad Sazavou, Dotnr 3, jejlmz zi'izovatelemje do 31. 12. 2009 kraj Vysocina. 

Pouceni 

Proti tomuto rozhodnutl muze ucastnlk rrzenl podat podle § 81 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb., spravnl 
rad, ve znenl pozdejslch predpisu, odvolanl, ve kterl!m se uvede, v jakem rozsahu se rozhodnutr napada 
a dale namltany rozpor s pravnlmi predpisy nebo nespravnost rozhodnutr nebo rlzenl, jez mu predchazelo, 
ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznamenl. Odvolanl se podava u Krajskeho uradu kraje Vysocina 
a rozhoduje o nem Ministerstvo skolstvl, mladeze a telovychovy. Podane odvolanr rna v souladu 
s ustanovenlm § 85 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb. odkladny ucinek. Podanl odvolanl jen proti oduvodnenl 
rozhodnutr je neprlpustne. 

V Jihlave dne 9. 12. 2009 

Zaslla se: 
Mesto L:dar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 
591 31 L:dar nad Sazavou 

Kraj Vysocina 
Zizkova 57 
587 33 Jihlava 



VYPIS SPRAVNiHO RiZENi- SKOLAIZARiZENi 
c. j.: KUJI 89967/2009 

Druh zmeny jina PO (presun skoly) 

Druh/typ ~kolskeho zarizen!: 
Dum diW a mladeze 

nejvyss! povoleny pocet klientu ve ~kolskem zar!zen!: neuvad! se 

m!sto poskytovaneho vzdelavanr nebo ~kolskych sluzeb: 
1. Dolni 3, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
2. 592 04 Sklene 40 
3. Horni 2, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
4. Na Mestecku 1, 592 14 Nove Veseli 
5. Dolni Bory 161, 594 61 Bory 
6. 594 44 Radostin nad Oslavou 136 
7. Partyzanska 310, 592 02 Svratka 
8. Zhor 102, 588 26 Zhor u Jihlavy 
9. 592 13 Bohdalov 205 
10.Namesti 96, 594 42 Mefin 
11.588 21 Velky Beranov 33 1 
12.Konikov 11, 592 44 Vecov 
13.Hamry nad Sazavou 133, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
14.Jamne 66, 588 27 Jamne u Jihlavy 
15.Skolni 177, 588 22 Luka nad Jihlavou 
16.592 01 Heralec 440 
17. Dolezalovo namesti 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
18.Jungmannova 10, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
19.Mostiste so, 594 01 Velke MeziriCi 
20.Pa lachova 2189/35, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
21.Svermova 4, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Cinnost vykonava pravnicka osoba 

IZO: 108 027 384 

Active - stredisko volneho casu, prispevkova organizace 

Druh zmeny zapis 

identifikator pravnicke osoby: 691 001 227 
pravni forma: prispevkova organizace 

adresa: Dolni 3 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

zrizovatel : Mesto Zd'ar nad Sazavou 
pravni forma: obec, IC: 00 295 841 

adresa: Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Pravnicka osoba byla zi'fzena na dobu neurt itou. 

Reditel : Mgr. Lubos Straka, narozen 5. 5. 1957 
trvaly pobyt: Studentska 32/15 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Reditel je soucasne statutarnim organem pravnicke osoby. 

Datum zapisu do rejstriku: 
Datum zahajeni cinnosti: 
Datum vypisu : 

1. 1. 2010 
1. 1. 2010 
9. 12. 2009 

IC: 72 052 414 


