Nadační listina
Správní rada nadačního fondu
ve složení:
Mgr. Alena Berglowcová, RČ XXXXXXXXXX,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing. Jarmila Polášová, RČ XXXXXXXXXXXX,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
schválila níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §3 zákona
227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech, nové znění nadační
listiny:
I.
Název a sídlo nadačního fondu
Nadační fond Žáci ZŠ Gen. Píky 13A, Ostrava
se sídlem Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
Právní forma
Nadační fond
II.
Účel nadačního fondu
Posláním a cílem Nadačního fondu je rozvoj vzdělávacích, osvětových,
publikačních, společenských, sportovních a dalších obecně prospěšných
duchovních činností ve prospěch žáků ZŠ Gen. Píky 13A a modernizace
jejich výchovně vzdělávacích procesů.
III.
Správní rada nadačního fondu (správa fondu)
1) Nejvyšším orgánem fondu a jejím správcem je správní rada
2) Správní rada má 3 členy a tvoří ji:
Mgr. Zuzana Kolářová, RČ XXXXXXXXXX
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Mgr. Alena Berglowcová, RČ XXXXXXXX,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Ing.Jarmila Polášová, RČ XXXXXXXXXX,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3) Funkční období členů správní rady je čtyřleté. Funkční období se
stanoví pro všechny členy ve stejné délce. Člen správní rady může
být do své funkce zvolen opětovně.

4) Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který
svolává a řídí zasedání správní rady nejméně 4x ročně. Předseda je
povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to člen správní rady
nebo revizor.
5) Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených
zákonem.
6) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů.
7) K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem či
nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních
věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech hlasů.
Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
8) Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady nebo člen
správní rady. Podepisování se za nadační fond děje tak, že
k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí
předseda správní rady nebo člen správní rady svůj podpis.
9) Správní rady rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:
a) schválení nadačních příspěvků
b) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se
správou nadačního fondu.
IV.
Jednání jménem nadace
Mgr. Zuzana Kolářová, RČ XXXXXXXXXX
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Ing. Jarmila Polášová, RČ XXXXXXXXXX
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V.
Revizor
1) je kontrolním orgánem správní rady nadačního fondu.
2) Revizorem Nadačního fondu je
paní Anna Staňková, XXXXXXXXXX
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3) Funkční období revizora je čtyřleté.
VI. Výše majetkového vkladu
Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří vklad zakladatelů ve výši 300,Kč.

VII.
Náklady na správu nadačního fondu
Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou budou
stanoveny statutem nadačního fondu, který vydá správní rada v souladu s
§ 4 zákona č. 227/1997 Sb. do 30 dnů ode dne vzniku nadačního fondu.
VIII.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků nadační fond stanoví ve
svém statutu.
IX.
Výroční zpráva
1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.června.
2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna
bude též v sídle nadačního fondu.
X.
Závěrečná ustanovení
Tato nadační listina se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po jednom
obdrží zřizovatelé, dva budou přiloženy k návrhu na zápis nadačního fondu
do nadačního rejstříku a jeden bude uložen v dokumentaci nadačního
fondu.
V Ostravě dne 3.6.2015
Za zřizovatele:
__________________________
Mgr. Alena Berglowcová
_____________________
Ing. Jarmila Polášová

