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Zakládací listina o založení Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV 

 

 

Město Broumov jako zakladatel Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV tímto úplným zněním 

zakládací listiny shrnuje a upravuje podobu zakládacích listin Nadačního fondu HOSPITAL 

BROUMOV schválených dne 07.10.1998 a 11.10.2006, když tyto zároveň v jednotlivostech upravuje.    

 

 

I. Název a sídlo nadačního fondu 

Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV 

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 14 Broumov 

(dále jen „nadační fond“) 

 

II. Zakladatel 

Název: Město Broumov 

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 

IČ: 00272523 

(dále jen „zakladatel“) 

 

III. Účel nadačního fondu 

Účelem nadačního fondu je peněžní a věcná podpora lůžkových zdravotnických zařízení, které poskytují 

zdravotní péči na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zejména pak nemocnici v Broumově.  

 

IV. Majetkový vklad 

Majetkový vklad je tvořen počátečním peněžním vkladem zakladatele ve výši 150.000 Kč, který byl 

vložen do Nadace pro podporu a pomoc Nemocnice v Broumově, právního předchůdce nadačního 

fondu. 

  

V. Správní rada 

1. Správní rada má šest členů.  

2. Prvními členy správní rady se staly tyto osoby:  

- Jan Baše, r. č.: 420929/055, trvale bytem Hejtmánkovice 213, 

- Zdeněk Streubel, r. č.: 310613/099, trvale bytem Komenského 312, Broumov, 

- Marie Vaňková, r. č.: 475915/461, trvale bytem Fučíkova 324, Police nad Metují, 

- Ing. Radek Myška, r. č.: 630301/1660, trvale bytem Nerudova 254, Teplice nad Metují, 

- Miroslav Adamů, r. č.: 550810/2292, trvale bytem Tovární 64, Meziměstí, 

- Luboš Stejskal, r. č.: 610725/0479, trvale bytem Na Výsluní 333, Broumov. 

(Údaje uvedených osob jsou sepsány dle stavu platného ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku, 

tedy k datu 28.12.1998) 

3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání 

rady, v době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda. 
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VI. 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. 

VII. Dozorčí rada  

1. Dozorčí rada má tři členy. 

2. Prvními členy správní rady se staly tyto osoby:  

- Petr Stonner, r. č.: 430522/047, trvale bytem Martínkovice,  

- Ludmila Jansová, r. č.: 565926/2026, trvale bytem Heřmánkovice 291, 

- Soňa Macková, r. č.: 485715/407, trvale bytem Lidická 38, Broumov. 

(Údaje uvedených osob jsou sepsány dle stavu platného ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku, 

tedy k datu 28.12.1998) 

 

VIII. Funkční období správní rady a dozorčí rady 

Funkční období členů správní rady a dozorčí rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena je možné.  

 

IX. Správce majetkového vkladu 

Správcem majetkového vkladu do vzniku nadačního fondu se stal zakladatel. 

 

X. Statut nadačního fondu 

1. Statut nadačního fondu určí: 

- pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu,  

- postup jednání orgánů nadačního fondu, 

- podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a způsob, jakým se poskytují,  

- další otázky, stanovené zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. předpisů jej nahrazujících, nebo vyvolané potřebou nadačního fondu.  

2. Statut nadačního fondu vydává a o jeho změnách rozhoduje správní rada.  

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Touto zakládací listinou dochází k nahrazení zakládací listiny nadačního fondu ze dne 10.12.1998, 

tak jako zakládací listiny nadačního fondu ze dne 12.10.2006. 

2. Tato zakládací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení.  

3. Tato zakládací listina byla schválena Zastupitelstvem města Broumova dne 27.04.2016.  
 

V Broumově 10.05.2016 

 

Ing. Jaroslav Bitnar v.r. 

starosta     


