ZAKLÁDACÍ LISTINA
Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: -------------------------------------------------------Farní charita Cheb, identifikační číslo 73634409, se sídlem Cheb, Kostelní nám. 188/15 ------Mgr. Petr Hruška, Th.D., nar. 16. 1. 1965, r. č. 650116/0281, bydliště Plzeň, U Vlečky 11 ----Marie Zemančíková Mentlíková, DiS., nar. 20. 5. 1971, r. č. 715520/2450, bydliště Cheb,
Hrozňatov 44 ----------------------------------------------------------------------------------------------Alena Votavová, DiS., nar. 21. 9. 1988, r. č. 885921/2483, bydliště Cheb, Na Návrší 711/16 -Pokud právní předpisy či tato zakládací listina svěřují určité rozhodnutí do pravomoci
zakladatelů, je třeba k přijetí rozhodnutí souhlas většiny zakladatelů. V případě rovnosti hlasů
je rozhodující hlas zakladatele Farní charity Cheb. --------------------------------------------------Zakladatel může práva a povinnosti zakladatele převést na jinou osobu, a to se souhlasem
většiny ostatních zakladatelů. ---------------------------------------------------------------------------Pokud zakladatel zemře, mohou zbývající zakladatelé rozhodnout většinou hlasů, že práva a
povinnosti zemřelého zakladatele přecházejí na jinou osobu. ---------------------------------------Čl. I
Název a sídlo společnosti
1. Název zní: Hospic Sv. Jiří, o.p.s. ---------------------------------------------------------------------(dále jen "společnost") ------------------------------------------------------------------------------------2. Sídlo společnosti: Cheb -------------------------------------------------------------------------------Čl. II
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------------Čl. III
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
1. Společnost bude poskytovat tyto služby: -----------------------------------------------------------a) domácí péče s hospicovou složkou ------------------------------------------------------------------b) odborné sociální poradenství ------------------------------------------------------------------------2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření
poskytovaných obecně prospěšných služeb nebo o doplňkové činnosti, pokud veřejnost jejich
poskytování požaduje. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po
dobu delší než jeden rok zájem. --------------------------------------------------------------------------

-2Čl. IV
Podmínky poskytování služeb
1. Příjemcem obecně prospěšných služeb jsou osoby s nevyléčitelnou nemocí v terminálním
stádiu, osoby, které o nemocného pečují v domácím prostředí a osoby, které jsou indikovány
k domácí péči. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Služby budou poskytovány podle možností a kapacity společnosti. --------------------------3. Služby budou poskytovány v pořadí podle požadavků vznášených na její aktivity, tedy
podle pořadníku žadatelů. --------------------------------------------------------------------------------4. Služby společnosti budou poskytovány za úplatu, o výši úplaty rozhoduje ředitel. Ceny se
stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly
pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb, pokud nebudou částečně hrazeny z
dotací, příspěvků, grantů, darů fyzických a právnických osob a dalších zdrojů. Ceník služeb
bude zveřejněn na webových stránkách společnosti a bude s ním seznámen každý klient. -----5. Služba domácí péče s hospicovou složkou bude poskytnuta na základě splnění těchto
podmínek: --------------------------------------------------------------------------------------------------- ústní souhlas praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře ------------------------------------------ informovaný souhlas klienta (klient musí souhlasit s paliativní péčí, tedy s tlumením a
léčbou bolestí a dalších příznaků, které toto stádium nemoci provázejí) -------------------------- vyplněná žádost ------------------------------------------------------------------------------------------- souhlas s ceníkem služeb -------------------------------------------------------------------------------- zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny klienta ------------------------------------------ podepsání smlouvy o poskytování služby ------------------------------------------------------------6. Služba odborné sociální poradenství bude poskytnuta na základě splnění těchto podmínek:
- osoba, která žádá odborné sociální poradenství v oblasti paliativní péče musí spadat do
cílové skupiny služby, tzn. že poradna je určena těžce nemocným, jejich rodinným
příslušníkům a blízkým, a také profesionálům ze zdravotních a sociálních služeb, obcí a státní
správy--------------------------------------------------------------------------------------------------------- služba je poskytována jednak v kontaktním pracovišti domácí péče, dále v domácnostech
klientů nebo může být poradenství poskytnuto prostřednictvím telefonického rozhovoru či
písemné korespondence ----------------------------------------------------------------------------------Čl. V
Doplňková činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ------------------

-3Čl. VI
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou: --------------------------------------------------------------------------------a) správní rada -------------------------------------------------------------------------------------------b) dozorčí rada -------------------------------------------------------------------------------------------c) ředitel ---------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. VI
Správní rada
1. Správní rada má šest členů. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který
svolává a řídí jednání správní rady. ---------------------------------------------------------------------2. Správní radu jmenují zakladatelé společnosti. ------------------------------------------------------3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné. 4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin. ---------------------------------------------------------------------------------------5. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by
mohlo způsobit společnosti škodu. ----------------------------------------------------------------------6. Členy správní rady jsou: -------------------------------------------------------------------------------PhDr. Miloš Říha ------------------------------------------------------------------------------------------r. č.: 500311/025 ------------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Cheb, Školní 650/11 --------------------------------------------------------------------Mgr. Petr Hruška, Th.D. ----------------------------------------------------------------------------------r. č.: 650116/0281 -----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Plzeň, U Vlečky 11 ------------------------------------------------------------------------Soňa Škvareninová ---------------------------------------------------------------------------------------r. č.: 755615/1900 -----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Kynšperk nad Ohří, J. K. Tyla 443 ----------------------------------------------------Ing. Eva Kolafová -----------------------------------------------------------------------------------------r. č.: 695308/1212 -----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Františkovy Lázně, Anglická 16 --------------------------------------------------------MUDr. Karel Tyrpekl -------------------------------------------------------------------------------------r. č.: 630909/0777 -----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Cheb, Ke Křížům 19 -----------------------------------------------------------------------

-4Marie Zemančíková Mentlíková, DiS. -----------------------------------------------------------------r. č.: 715520/2450 -----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Cheb, Hrozňatov 44 ----------------------------------------------------------------------7. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. ---------------------------------------------8. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. ---------------9. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým
společnost: --------------------------------------------------------------------------------------------------a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc ------------------------------------------------------b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité
věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona
upravujícího veřejné zakázky ----------------------------------------------------------------------------c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva ------------------------------------d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby. ------------------------------------------------------------------------------------------10. Správní rada schvaluje: ------------------------------------------------------------------------------a) rozpočet společnosti -----------------------------------------------------------------------------------b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti ----------------------------c) předmět doplňkových činností ------------------------------------------------------------------------11. Správní rada rozhoduje o: ----------------------------------------------------------------------------a) zrušení společnosti -------------------------------------------------------------------------------------b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem č. 248/1995 Sb. na jinou
osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel. -12. Správní rada může vydat statut společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti, a
schvaluje změnu statutu společnosti. -------------------------------------------------------------------13. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li
zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. --------------------------------------------------------------14. Členství ve správní radě zaniká: --------------------------------------------------------------------a) uplynutím funkčního období -------------------------------------------------------------------------b) úmrtím ---------------------------------------------------------------------------------------------------c) odstoupením ---------------------------------------------------------------------------------------------d) odvoláním -----------------------------------------------------------------------------------------------15. Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen být bezúhonnou osobou
nebo pozbude způsobilosti k právním úkonům nebo porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně zákon č. 248/1995 Sb., zakládací listinu nebo statut společnosti. -------------------16. Za správní radu jedná a podepisuje její předseda. -------------------------------------------------

-5Čl. VIII
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -------------------------------------------------2. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé. ------------------------------------------------------------3. Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který
svolává a řídí jednání dozorčí rady. ---------------------------------------------------------------------4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. -------5. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin. ---------------------------------------------------------------------------------------6. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by
mohlo způsobit společnosti škodu. ----------------------------------------------------------------------7. Členy dozorčí rady jsou: -------------------------------------------------------------------------------Mgr. Jana Adlerová ---------------------------------------------------------------------------------------r. č.: 725402/1830 -----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Cheb, Obětí nacismu 1055/17 -----------------------------------------------------------Josef Vávra -------------------------------------------------------------------------------------------------r. č.: 441228/003 -------------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Cheb, U Stadionu 8 -----------------------------------------------------------------------JUDr. Libor Dušek ----------------------------------------------------------------------------------------r. č.: 870716/1936 -----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Cheb, V Lipinách 1858/3 -----------------------------------------------------------------8. Dozorčí rada: --------------------------------------------------------------------------------------------a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti -----------b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou ---------9. Dozorčí rada je oprávněna: ----------------------------------------------------------------------------a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje ---------------b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti --------------10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno
slovo, pokud o ně požádají. -------------------------------------------------------------------------------

-611. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení
zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v
činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k
zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných
nedostatcích zakladatele. ---------------------------------------------------------------------------------12. Zakladatelé odvolají člena dozorčí rady, přestane-li tento člen být bezúhonnou osobou
nebo pozbude způsobilosti k právním úkonům nebo porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně zákon č. 248/1995 Sb., zakládací listinu nebo statut společnosti. ---------------------15. Za dozorčí radu jedná a podepisuje její předseda. -------------------------------------------------

Čl. IX
Ředitel společnosti
1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. ----------2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. -------------------------------------------3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním
úkonům. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn
zúčastnit se jednání správní nebo dozorčí rady společnosti s hlasem poradním. -----------------4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Výši odměny stanoví řediteli správní rada. 5. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit
společnosti škodu. -----------------------------------------------------------------------------------------6. Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí správní rada. -----------------------------7. Ředitelem společnosti je: Alena Votavová, DiS. ---------------------------------------------------r. č.: 885921/2483 ----------------------------------------------------------------------------------------trvalý pobyt: Cheb, Na Návrší 711/16 -------------------------------------------------------------------

Čl. X
Vklad zakladatelů
Zakladatelé nevkládají do společnosti vklad. -----------------------------------------------------------

-7Čl. XI
Výroční zpráva
1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době
stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým
je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. --------2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti a na webových stránkách
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. XII
Zrušení společnosti
V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně
prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady. ------------------------------------------------

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

