
Poliklinika Žďár nad Sázavou 

Bez osobních údajů 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 16 

 DNE: 08.09.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 16/2016/Pol/10 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Hlavní činností PO Poliklinika Žďár nad Sázavou je poskytování zdravotní péče v souladu 
s platnými zákony o nestátních zdravotních zařízeních.  
Z důvodu nesystémového zařazení některých činností do doplňkové činnosti, 
předkládáme návrh dodatku, který toto řeší.  
 

NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou 

v předloženém znění. 

  
 
. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: ředitel PO  

 

Předkládá: rada města 
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Název materiálu:   Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou 
 
Počet stran: 2 
 
 
Popis 
 
Hlavní činností PO Poliklinika Žďár nad Sázavou je poskytování zdravotní péče v souladu 
s platnými zákony o nestátních zdravotních zařízeních.  
Z důvodu nesystémového zařazení některých činností do doplňkové činnosti, předkládáme 
dodatek, který toto řeší (Příloha č. 1). 
Tuto změnu doporučil i externí auditor a to i z toho důvodu, že příspěvková 
organizace má široký základ daně a tudíž je kontraproduktivní dělení činností na hlavní 
a doplňkovou činnost. Toto opatření nemá jakýkoli finanční dopad na hospodaření 
příspěvkové organizace. 
 
V doplňkové činnosti navrhujeme, aby zůstal provoz pevné fotovoltaické elektrárny.  
 
Rada města na svém zasedání dne 29.8.2016 doporučila navržený  postup a Dodatek č.7 
ke schválení zastupitelstvu města. 
 
 
 
Návrh řešení 
 
Schválit navržené usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou 

v předloženém znění. 

 
 
Doporučení předkladatele 
 
Schválit dle navrženého usnesení. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.8.2016 
 
 
Michal Hubert Zrůst, MSc, MBA 
 



Město Žďár nad Sázavou 

IČ 295 841 

Žižkova 227/1 

Žďár nad Sázavou 

vydává 

Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině 
 

příspěvkové organizace 

Poliklinika Žďár nad Sázavou 

schválené usnesením zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou ze dne 25. 7. 1996 ve znění 

dodatku  č. 1 schváleného usnesením zastupitelstva města  Žďáru nad Sázavou ze dne 

9. 10. 1997 

dodatku  č. 2 schváleného usnesením zastupitelstva města  Žďáru nad Sázavou ze dne  

1. 1. 1998 

dodatku  č. 3 schváleného usnesením zastupitelstva města  Žďáru nad Sázavou ze dne  

11. 12. 1997 

dodatku  č. 4 schváleného usnesením zastupitelstva města  Žďáru nad Sázavou ze dne  

19. 12. 2000 

dodatku  č. 5 schváleného usnesením zastupitelstva města  Žďáru nad Sázavou ze dne  

16. 12. 2004 

dodatku č. 6 schváleného usnesením zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou ze dne  

11. 6. 2009 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou, se sídlem 

Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou, IČ 48899119  ve znění dodatků č. 1 – 6 se s účinností 

od 1. 1. 2017 mění následovně: 

 

 

1. Článek 3 Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti ve znění: 

 

Článek  3 

Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti 

 

Hlavním účelem organizace je:  Účelem je poskytování zdravotní péče v souladu s platnými 

zákony o nestátních zdravotních zařízeních. 



Předmět činnosti:   Organizace poskytuje zdravotní péči v souladu s platnými zákony o 

nestátních zdravotních zařízeních a to ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků 

zdravotní techniky, zajištění podmínek pro poskytování péče podnájmem nebytových prostor a 

služeb s tím spojených.  Organizace je oprávněna k výrobě zdravotnického materiálu a léčiv 

podle platných zvláštních předpisů, nákupů těchto komodit za účelem jejich dalšího prodeje. 

Organizace je dále oprávněna pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně 

lektorské činnosti. 

 

se mění následovně: 

 

Článek  3 

Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti 

 

Hlavním účelem organizace je:   

Účelem je poskytování zdravotní péče v souladu s platnými zákony o nestátních zdravotních 

zařízeních. 

Předmět činnosti:    

Organizace poskytuje zdravotní péči v souladu s platnými zákony o nestátních zdravotních 

zařízeních a to ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotní techniky. 

Organizace provozuje výdejnu a prodejnu se zdravotnickými prostředky. 

Organizace zajišťuje správu a údržbu nemovitostí a služeb s tím spojených. 

Organizace je oprávněna k výrobě zdravotnického materiálu a léčiv podle platných zvláštních 

předpisů, nákupů těchto komodit za účelem jejich dalšího prodeje. 

Organizace je oprávněna pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské 

činnosti. 

 

2. Článek 4 Doplňková činnost, navazující na hlavní účel příspěvkové organizace ve 

znění: 

 

Článek   4 

Doplňková činnost, navazující na hlavní účel příspěvkové organizace 

 

Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých 

zaměstnanců: 

- přenechávat do nájmu a podnájmu movitý a nemovitý majetek pro jiný účel než pro 

který byla organizace zřízena 

- provozovat hostinskou činnost 

- provozovat pevné fotovoltaické elektrárny za účelem výroby elektrické energie. 

 

 

se mění následovně: 

 

Článek   4 

Doplňková činnost, navazující na hlavní účel příspěvkové organizace 

 

Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých 

zaměstnanců: 



Provozovat pevné fotovoltaické elektrárny za účelem výroby elektrické energie. 

 

 

3. V ostatním zůstává Zřizovací listina nezměněna. 

 

4. Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2017. 

 

5. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině schválilo Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou na 

zasedání dne 8. 9. 2016. 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil       Ing. Josef Klement 

starosta města       místostarosta města 

 


