ZřizovacÍ

listina

Nemocnice Pelhřimov,

příspěvkové

organizace

vydaná podle § 35 odst. 2 písmo k) zákona
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů, a upravená v souladu s ustanovením § 2 zákona
29012002 Sb., o
přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o
změně zákona č. 15712000 Sb., o přechodu některých věcí práva závazků z majetku
České republiky, ve znění zákona
10/2001 Sb., a zákona
20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů.
č.

ě,

č,

č,

I.
Zřizovatel
Název zřizovatele:
Sídlo:
Zastoupená:

Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava,
Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje

IČ:

70890749

(dále jen "zřizovatel")

II.
Organizace
Název organizace:
Sídlo organizace:
Právní forma:

Nemocnice Pelhřimov,
přfspěvková
organizace
Slovanského bratrství 710, Pelhřímov
příspěvková
organizace

IČ:

00511951

(dále jen "organizace")
TTT
.11.1..

Předmět a hlavní účel činnosti

Organizace poskytuje:
1. Zdravotní
péči, v níž je zahrnuta ambulantní
a lůžková základní a snecializovaná
diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost,
2. Odbornou přednemocniční
neodkladnou
péči a dopravní zdravotní službu.
3. Pečovatelskou službu.

IV.
Doplňková činnost
Organizace je oprávněna v rámci doplňkové činnosti vykonávat:
1. Provozování osobní a nákladní silniční dopravy vlastními dopravními prostředky nad
rámec jejich činnosti potřebné pro chod organizace.
2. Provozování hostinské a ubytovací činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani
zaměstnanci organizace.
3. Nákup a prodej zboží. /
4. Praní prádla ajeho opravy.

V.
Statutární

orgán

1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou kraje
Vysočina.
2. Ředitel činí jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo
napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

VI.
Vymezeni majetku zřizovatele
Zřizovatel předává organizaci do správy nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 této
zřizovací listiny a movitý majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací listiny.

VII.
Vymezení majetkových

práv

Práva a povinnosti k majetku předanému do správy organizace, včetně práva povinností
k majetku získanému vlastní činností organizace, jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva
kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací
zřizovaných krajem Vysočina.

VIII.
Finanční hospodařeni
Organizace hospodaří podle finančního plánu schváleného zřizovatelem, který zahrnuje
výnosy, náklady, tvorbu hospodářského výsledku a finanční vztah k rozpočtu zřizovatele.
Jeho součástí jsou též peněžní fondy a odpisový a investiční plán. Strukturu finančního plánu
stanoví zřizovatel.
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IX.
Závěrečná ustanovení
1. Vnitřní organizaci zřizované organizace upravuje organizační řád, který na návrh ředitele
vydává zřizovatel.
2. Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
3. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou přílohy Č. 1 a č.2.
4. Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem schváleni Zastupitelstvem kraje
Vysočina s výjimkou článků VI. a VII., které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2003.
5. Tato zřizovací listina byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 31. 3.
2003 a schválena usnesením Č. 074/02/2003/ZK.

V Jihlavě dne 7. dubna 2003
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František D o ~~
hejtman kraje Vysočina
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PŘÍLOHAč.l
ke zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem

Nemocnice Pelhřimov,
přfspěvková organizace
Vymezení nemovitého majetku, který se organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití na základě zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

A. Nemovité věci (pozemky, budovy a další stavby, trvalé prostory)

Organizaci se nesvěřuje do správy žádný nemovitý majetek.
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PŘÍLOHA

č. 2

Ke zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem

Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace
Vymezení movitého majetku, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému
využití na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

B. Movité věci

1. Hmotný dlouhodobý majetek:
Organizaci se nesvěřují samostatné movité věci a soubory movitých věcí.

2. Nehmotný dlouhodobý majetek movitý:
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

2748897,00 Kč
1 282543,00 Kč
1 466 354, 00 Kč

Jednotlivé věci jsou položkově uvedeny včetně pořizovacích cen, oprávek a zůstatkových cen
v inventarizačních dokladech uvedených u příspěvkové organizace.

3. Drobný hmotný dlouhodobý majetek:
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

24600371,00 Kč
24600371,00
Kč
0,00 Kč

Jednotlivé věci j sou položkově uvedeny včetně pořizovacích cen, oprávek a zůstatkových cen
v inventarizačních dokladech uvedených u příspěvkové organizace.

C. Ostatní majetek:
Do správy se organizaci dále svěřují veškeré věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které
dnem 1. 1. 2003 přešly na kraj Vysočina a které byly k 31. 12. 2002 zahrnuty v inventárních
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seznamech organizace vedených dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a které zároveň nejsou movitými věcmi, uvedenými pod body 1, 2 a 3 této přílohy.

Položkový přehled předávaného majetku, včetně pohledávek, je uveden v inventarizačním
zápisu ke dni 31. 12. 2002, který je uložen u příspěvkové organizace a odvětvového odboru
kraj ského úřadu.
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