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Účel použití: operační věž pro urologický operační sál

Stanovení doby realizace: 11.1.2018-31.12.2018

Seznam povinných příloh:

I. Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci:

IČislo úau:
— 11643475110100

Celkové náklady (v Kč):4., 2 000 000

Vlastni zdroje (v Kč): 1 000 000

Jiné zdroje — uveďte jaké (v tis.
Kč): 750.000( ary)

__

Výše dotace (v celých tis.
Kč): 250000

Odůvodněni žádosti: -

V současné době potřebujeme zakoupit operační věž pro urologický operační sál. Centrální operační
sály jsou nyni vybaveny urologickou věži, která byla pořizena v roce 2008, a je již techniky zastaralá
s vysokými náklady na opravu a udržováni. Přístroj bude zakoupen na základě veřejné zakázky
s využitím elektronické aukce pro optimalizaci ceny. Cena tohoto přistroje s námi požadovanou
technikou (videoprocesor s kamerou, zdroj studeného světla, monitor, záznamové zařizeni, pumpa
irigačni, insutlator, odsávačka, vozik) se pohybuje kolem 2 milionů korun dle předpokládaného
rozpočtu. Dotace na nákup přístroje bude čerpána v roce 2018, po dohodě svedením města.
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1) osob zastupujicich právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se
například o výpis usneseni zastupitelstva obce o zvoleni starostou, jmenovaci dekret, ZÓPS Z

členské schůze spolku, výpis z rejstřiku atd.

2) osob, s podílem v této právnické osobě

3) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu (např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich členem apod.

Uvedené náležitosti dle bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů 2) a 3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel
rovněž tuto skutečnosti.

II. Písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajů

III. Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

IV. Právnická a fyzická- podnikající osoba doloží doklad o existenci své osoby

např. Zřizovací listina, výpis z rejstříku (obchodnlho, veřejného,a pod.), registru (živnostenského, MK ČR
apod.) ne staršl 6 měs[ců

Vl. Položkový rozpočet

IV Novém Městě na Moravě

Dne: 11.7.2017

I

Nemocnl;e Nové Město na Moravě,
přisp.vkov DrgaDizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ

řcditelka

Podpis žadatele + razítko
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Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610
Tel.: 566 801 111, fax: 566 801 609, e-mail: sekretariat@nnm.cz

Bankovní sooieni: Raiffeisen Bank č.ů. 1014026222 ‚ 5500
IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

váš dopis zni dne Naše značka vyřizuje t linka
Weisshaupt /585

Nové Město na Moravě dne
IL 7. 2017

Věc

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci

urologická věž se skládá z:

Videoprocesor
Kamerová hlava
Zdroj světla
Monitor
lnsuflační jednotka
Elektrokoagulační jednotka
Peristaltická pumpa
Odsávací pumpa
Záznamové zařízení
Vozík

cena celková: 2 mil. Kč s DPH.

Děkujeme
S pozdravem

JUDr. Věra Palečková

‘knj ori‘°‘1

ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace



Příloha č•

PÍSEMNÝ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ

právnická osoba

název Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

sídlo Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
lČ: 00842001 DIČ: CZ00842001
RČ
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narozeni)

souhlasí tímto se zpracováním údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb.,o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšich předpisů. Tento souhlas je
poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřni potřeby města a dále
pro účely informování veřejnosti. Zároveň souhlasím s možným zpřístupněním nebo
zveřejněním výše poskytnuté dotace, jakož i všech úkonů a okolností s touto dotaci
souvisejících.

na Mo ta v1}
přkpěvkGvá organizace

J JUDr. Věra PALEČKOVÁ

V Novém Městě na Moravě dne 11.7.2017 L ředitelka

4ĺ
(jméno, podpis, funkce)



Příloha č.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková

organizace

adresa I sídlo Ždárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00842001 DIČ: CZ008420001

Rb

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození)

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (ti.
jedná se o osobu, která je společníkem (nikoli členem) právnické

osoby, žadatele o dotaci. Podíl společníka a jeho výše je zapsána v
obchodním rejstříku)

- nemá přímý podíl v jiné právnické osobě (tj. jedná se o osoby, které
jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od
prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-Ii nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

Nemocnl:e Nové Město na Moravě,
přlspěvkov organizace

- JUDr. Věra PALEČKOVA
V Novem Meste na Morave dne 11.7.2017 ředitelka

/2!
Uměno, podpis, funkce)



Příloha č.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková
organizace

adresa I sídlo Ždárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 00842001 DIČ: CZ00842001

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození)

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišt‘ovnám a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státnímu rozpočtu a městskému rozpočtu. V
případě, že byly v předchozím roce poskytnuty finanční prostředky
z rozpočtu města i státu, byly ve stanoveném termínu řádně
vyúčtovány

- nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na
konkurz a žadatel není v likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

I Nmocnle Nove Město ns Moravě,

I přbpěvková organizace
I JUDr Věra PALEČKOVA

ředitelkaV Novem Meste na Morave dne 11.7.2017

4!
(jméno, podpis, funkce)



r
Kraj Vysoana

Rada kraje Vysočina

JMENOVÁNÍ DO FUNKCE ŘEDITELKY

V souladu s ustanovením 5 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů a na základě usneseni
Č. 176213712009/RK ze dne 8. prosince 2009 Rada kraje Vysočina

jmenuje

do funkce ředitelky
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

JUDr. Věru Palečkovou
22. března 1962
Rovné 8, Bystřice nad Pernštejnem

s účinností od 9. prosince 2009

Žižkova 57, 567 33 Jih!ava, Česka repuUliks

TeI: 564 602 lil - Fax: 564 602 480E.m!: nnstat‘ikr-vv! tcz Internet- kr-vvncinac,

pana
nar.
bytem

V Jihlavě, dne 8. prosince 2009

MUDr

hejtman kraje



Zřizovací listina
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

vydaná podle 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
zněni 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 č. 290/2002 Sb., o
přechodu některých dalších věcí, práv a závazků Ceské republiky na kraje a obce,
občanská sdruženi působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o
změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku
Ceské republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů.

I.
Zřizovatel

Název zřizovatele: Vysočina,
Sídlo: Zižkova 57, Jihlava,
Zastoupená: Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje
IČ: 70890749

(dále jen ‚zřizovatel“)

II.
Organizace

Název organizace; Nemocnice Nové Město na Moravě, přispěvková organizace
Sídlo organizace: Zd‘árská 610, Nové Město na Moravě
Právní forma: příspěvková organizace
iČ: 00842001

(dále jen „organizace“)

III.
Předmět a hlavní účel činnosti

Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambularmi a lůžková základní a
specializovaná.diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost.



IV.
Doplňková činnost

Orgasúzaceje oprávněna v rámci doplňkové čizmosti vykonávat:
1. Nákup a prodej zboží.
2. Hostinská činnost.
3. Pronájem movitých věcí.
4. Zemní práce a práce mechanizačními prostředky.
5. Vedení účetnictví a činnost účetních poradců.
6. Poskytování ubytovacích služeb.
7. Pořádání kulturních akcí.

V.
Statutární orgán

I. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou krajeVysočina.
2. Ředitel činí jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebonapsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

VI.
Vymezení majetku zřizovatele

Zřizovatel předává organizaci do správy nemovitý majetek uvedený v příloze č. I tétozřizovací listiny a movitý majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací listiny.

Vn.
Vymezení majetkových práv

Práva a povinnosti k majetku předanému do správy organizace, včetně práv a povizmosd
k majetku získanému vlastni činnosti organizace, jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstvakraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizacízřizovaných krajem Vysočina.

VIII.
Fhianční hospodaření

Organizace hospodaří podle finančního plánu schváleného zřizovatelem, který zahrnujevýnosy, náklady, tvorbu hospodářského výsledku a finanční vztah k rozpočtu zřizovatele.
Jeho součástí jsou též peněžní fondy a odpisový a investiční plán. Strukturu Enančního plátustanoví zřizovatel.

Ix.
Závěrečná ustanovení

1. Vnitřní organizaci zřizované organizace upravuje organizační řád, který na návrh ředitele
vydává zřizovatel.
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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 účiniosti dnem schváleni Zastupitelstvem krajeVysočina s výjimkou Článků VI. aVil., 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!02/2003ĺZK.

V Jihlavě dne 7. dubna 2003

Dohnal
e Vysočina
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