
Zastupitelstvo města
02/11/2020

Zpráva č.:

........... l 2020 Schváleni dodatku Č.3 Zřizovací listiny
Městské nemocnice Čáslav

Předkládá :
MUDr. Michaela Mandáková, členka Rady města

Zpracoval :
Miloslav Nykodým, vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví ) \_

Návrh na usneseni :
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje dodatek Č.3 Zřizovací listiny Městské nemocnice
Čáslav, předložený v příloze zprávy.

Důvodová zpráva :
Z důvodu možnosti přijeti příspěvků nemocnice v reklamní a mediálni činnosti je nutné
schválit dodatek ke Zřizovací listině Městské nemocnice Čáslav o doplňkovou činnost:
,,výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 Živnostenského zákona s obory činnosti
- reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení."
Rada města Čáslavi svým usnesením č. 438/2020, ze dne 30.9.2020, doporučuje uvedené
usneseni schválit.

Příloha : Návrh dodatku Č.3 Zřizovacilistiny Městské nemocnice Čáslav



Podle zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 27odst.2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, vydává Město Čáslav, zastoupené starostou města JUDr. VLASTISLAVEM
MÁLKEM

DODATEK Č.3

ZŘIZOVACÍ LISTINY

Městské nemocnice Čáslav

Cli
Uplný název zřizovatele

Název zřizovatele:
Sídlo:
IČ,

Město Čáslav
Náměstí Jana Žižky z Trocnova čp.l, 286 01 Čáslav
00236021

ČI. II
Název, sídlo, identifikace organizace

Název:

Sídlo:
IČ,

Městská nemocnice Čáslav
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka
1640.
Čáslav, Jeníkovská 348, PSČ 286 01
00873764

ČI. III
Doplňková Činnost:

Zřizovatel povoluje doplňkovou Činnost organizace: ,,Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 Živnostenského zákona s obory činnosti - reklamní činnost, marketing a
mediální zastoupení".

ČI. IV

ZávěreČné ustanovení.



1. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny byl schválen usnesením zastupitelstva města č
ze dne a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

2. Další ustanoveni schválené zřizovací listinou zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek Zřizovací listiny je pořízen ve 4 výtiscích, které mají stejnou platnost,

jsou rozdělen takto:

výtisk č. la 2 Městský úřad Čáslav

výtisk č. 3 a 4 Městská nemocnice Čáslav

V Čáslavi, dne ...... ... ... ...

JUDr. Vlastislav Málek

starosta města


