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A) Fyzická osoba:

—-- MĚSTSKÝ ÚŘAD- UWdJmeno a prijmeni, titul. NOVE MĚSTO na Moravě
okres Zdár nad Sázavou

Datum naroze1[Č
-

Došlo:2 5. 01. 2019 j;ťJrYŮ

Adresa bydliště/sídlo:
Č.jednci f‘ořadověč.

Řegistrace: - IiStůipříloh: )

Kontakt (č.telefonu, e-mail):

Plátce DPH (označte): ANO NE
B) Právnická osoba

Název: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Sídlo: Žd‘árská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

[Č 842001

Registrace: Krajský soud v Brně, Pr 1446

ávní forma: příspěvková organizace

Plátce DPH (označte): ANO

Statutární zástupce:

Jiéno a přĺjmení, titul: Věra Palečková, JUDr.

Funkce: ředitelka

Kontakt (č.telefonu, e-mail): 566801 581, sekretariat@nnm.cz

ovní spojení: I
I I



Název a kód banky: Komerční banka, as.

Číslo účtu:
— 16434751/0100

úČel použw: tavedětskéhooddenk7Iužek

[Stanoveni doby realizace: I 2019

Celkové náklady (v Kč): :3 900 000

Vlastní zdroje (v Kč): I 900 000

Jiné zdroje — uveďte jaké (v tis.
Kč): 2.000 tis.Kč (dary)

Výše dotace (v celých tis. Kč): 300 tis. Kč

Odůvodnění žádosti:

Výstavba nového dětského pavilonu byla plně financována zřzovatelem-Krajem Vysočina Vybavení
pokoju a ambulancí není součástí stavby a tento náklad bude dosahovat téměř 4 mil Kč a nemocnice
jej bude hradit ze svých zdroju a z výtěžku veřejné sbírky. Mimo jiné se jedná také o moderní
polohovatelná lužka pro děti v závažném stavu a pro děti po úrazech a operacích Budou dovybaveny
3 pokoje dětské intenzivní péče lužky a infuzní technikou. Ročně je hospitalizováno cca 1 500 dětí a
dalších cca 1000 osob projde lužky dětskéh oddělení jako doprovod. Ročně je provedeno přes 14 000
vyšetření détí v amhuancích. Cena za 1 lužko je 43 295 Kč s DPH.

Seznam povinných příloh:



1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se

například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou, jmenovací dekret, zápis z

členské schůze spolku, výpis z rejstříku 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

l. Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

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

např. Zřizovací listina, výpis z rejstříku (obchodního, veřejného,a pod.), registru (živnostenského, MK ČR

apod.) ne starší 6 měsícú

Vl. Položkový rozpočet

Iv Novém Městě na Moravě

Dne: 22.1.2019

rNnC
J 1fVkO1, cnizace

UDr Vra PALEČKOVÁ

Podpis žadatele + razítko
L d1ka

I



Příloha č

PÍSEMNÝ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ

právnická osoba

název Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

sídlo Ždárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001

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

souhlasí tímto se zpracováním údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb.,o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je

poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní 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 dotací

souvisejících.

V Novém Městě na Moravě dne 22.1.2019

(jméno, podpis, funkce)



Příloha č

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že právnická osoba

název Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

sídlo Žd‘árská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

lČ: 00842001 DIČ: CZ008420001

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

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě (tj.

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-li nějakou skutečnost

nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě dne 22.1.2019

(jméno, podpis, funkce)



Příloha č.......

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba

název Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

sídlo Ždárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

lČ: 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 pojišt‘oven 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.

V Novém Městě na Moravě dne 22.1.2019

(jméno, podpis, funkce)



KľGj Vysocna
Rada krajE Vysočina

JMENOVÁNÍ DO FUNKCE ŘEDITELKY

V souladu S ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení
Č. 1 762/37/2009/RK ze dne 8. prosince 2009 Rada kraje Vysočina

jmenuje

do funkce ředitelky
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

pana JUDr. Věru Palečkovou
nar.
bytem

s účinnosti od 9. prosince 2009

/

/
il ; /

V Jihlavě, dne 8. prosince 2009

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje VVsočina

Žižkova 57, 587 33 .Jihiava, Česká repub‘ika

Tel 564 602 111 Fax 564 602 480 Email postakr-vysocina Cz. Internet www kr-vysocina Cz



Výpis

Z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v [3rně

oddí‘ Pr, vložka 1446

Datum vzíUku a zápisw

3o zř 2ůO4

Spisová značka:

Pr 1446 vedená u Krajského soudu v Brně

_____

Název:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Síd‘o:
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

identifikační čí5io

008 42 001

________

_____________

Právní forma:
Příspěvkové organizace

Předmět činnosti:

Organizace poskytuje zdravotní péči, v niž je zahrnuta ambulantní, jednodenní, lůžkové základní a

seciazovana diagnostická a léčebná péče, nszhytná preventivní péče. éKárenska péče, dopravní

zd avotní ižb a srodal kvn kras «t

OraarĹase prsvarj ‘«cackru, sdsla ac oms ssr vS: zsra cricrvr, j. se zejména rozumí

prováděnr Klntckéro nodfloceni účsr éku nove zdrsotnCké. rechruky, v‘ědcko-výzkurnré činnost,

pregraduální výchova zdravotnických pracovniků, postgraduainí a kontinuální vzdělávání pracovníků ve

zdravotnictví a zaji;téní činnosti odborná knihovny

______

Organizace skytuje socrální služby poskytované ve zoravotnrckých zařrzeních lŮžkové péče.

érganizace provád srerilizzc zdravotnrckýc.h oseokě pro potřeby svého provozu.

Dop‘ňková čknost:

Příprava a proOej obědů cizlm scrávnikum.

P%prava a prodej potravin a dopřrkvého sorrmenru v kantynacn či v bufetech, včetně prodeje vlastních

výro
bků.

________

________

_______________

__________

Výdej a prodej léčivých_přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.

Silniční motorová doprava.

________

Výroba, obchod a služby neuvedené v p1iháCh 1 až 3 živnostenského zákona

Sterihzace zdravotnických prostředků.

Pronájem nemo‘wt. h ü a ras v:otch prsss.

Masárske lužoy.

Statutární orgán:

ředitel:

JUDr. VĚRA PAlEČKOVÁ,

ipůscb jednáni;

Způsob jednání:

jménem organizace jedná ředitel

Zřizovatel:

Kraj ‘vsocina 1C

Jihlava, Žižkova 57, PSČ 58733

Tento vyps je rteprodejn, a pořen ? n riet.

Dne: 16.12019 15:36

Údaje platné ke dn 16.1 201.9 03:36


