MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
ZAKLÁDACÍ LISTINA
Zakládací listina o založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.
Článek 1
Zakladatel
MĚSTO TRUTNOV, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, okres Trutnov,
IČO: 00278360
vydává
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. ……….. ze dne ……… tuto
zakládací listinu o založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., (dále jen
„listina“) k účelu společensky a hospodářsky užitečnému.
Článek 2
Název a sídlo nadačního fondu
Název:
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.
Sídlo:
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
(dále jen „nadační fond“)
Článek 3
Účel nadačního fondu
Účelem nadačního fondu je peněžní a věcná podpora zdravotnického zařízení, které poskytuje
zdravotní péči v Trutnově, podpora vzdělávání v oblasti zdravotní péče v Trutnově a podpora
stipendijních programů a stabilizačních příspěvků pro absolventy Vyšší odborné zdravotnické školy
a Střední zdravotnické školy, Trutnov, Procházkova 303.
Článek 4
Majetkový vklad
Majetkový vklad je tvořen počátečním peněžním vkladem zakladatele ve výši 50.000 Kč.

Článek 5
Správní rada
(1) Správní rada má pět členů.
(2) Prvními členy správní rady se staly tyto osoby:
-

……………………….
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

(3) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu správní
rady. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady, v době jeho nepřítomnosti jej
zastupuje místopředseda správní rady.
(4) Zakladatel jmenuje a odvolává členy správní rady, přičemž jeden člen správní rady bude vždy
jmenován na základě návrhu Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
Článek 6
Způsob jednání jménem nadačního fondu
(1) Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda správní rady.
(2) Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu
nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda správní rady.
Článek 7
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada má tři členy.
(2) Prvními členy dozorčí rady se staly tyto osoby:
-

……………………….
…………………….....
……………………….

(3) Zakladatel jmenuje a odvolává členy dozorčí rady, přičemž jeden člen dozorčí rady bude vždy
jmenován na základě návrhu Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
Článek 8
Funkční období správní rady a dozorčí rady
Funkční období členů správní rady a dozorčí rady je tříleté. Opětovné jmenování za člena je
možné.
Článek 9
Správce majetkového vkladu
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Správcem majetkového vkladu do vzniku nadačního fondu se stal zakladatel.
Článek 10
Statut nadačního fondu
(1) Statut nadačního fondu určí:
a) pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu,
b) postup jednání orgánů nadačního fondu,
c) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků z majetku nadačního fondu a způsob,
jakým se poskytují,
d) další otázky vyvolané potřebou nadačního fondu a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Statut nadačního fondu vydává a o jeho změnách rozhoduje správní rada.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tato zakládací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení.
(2) Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové. Návrh na zápis podá zakladatel.

V Trutnově ……………..

………………………………………..
Mgr. Ivan Adamec
starosta
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