Statut
Nadačního fondu Základní školy Újezd u Brna
I.
Obecná ustanovení
Název nadačního fondu:
IČ:
Sídlo nadačního fondu:
Registrace:
Zakladatel:

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna
255 84 545
Újezd u Brna
Krajský soud v Brně, oddíl N, vložka 221
Město Újezd u Brna, IČ: 00282740
se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

1. Účel nadačního fondu
Nadační fond se zřizuje k účelu užitečnému společensky a za účelem podpory veřejně
prospěšných aktivit a projektů, a to zejména:
- zajištění pomoci Základní škole v Újezdě u Brna při výuce žáků a při mimoškolní
činnosti,
- zlepšování materiálně technického vybavení školy učebními pomůckami, předměty
DDNM, DDHM, DNM a DHM,
- zajištění činností a akci pořádaných školou v rámci školní i mimoškolní činnosti

2. Předmět statutu
Statut nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna (dále jen „statut“) vymezuje postup pro jednání
orgánů nadačního fondu, pro ustanovení do funkce a ukončení výkonu funkce orgánů
nadačního fondu, majetkové zdroje, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a jakým
způsobem se nadační příspěvky poskytují.

II.
Orgány nadačního fondu
Orgány nadačního fondu:
Statutární orgán:

Správní rada
9 členů s tříletým funkčním obdobím

Kontrolní orgán:

Revizor
pětileté funkční období

1. Správní rada
1) Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech
záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.
2) Správní rada je devítičlenná, funkční období členů správní rady je tříleté. Člen správní
rady může být jmenován opětovně.
3) Do výlučné působnosti správní rady náleží:
• vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
• schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny,
• schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního
fondu,
• volit a odvolávat členy správní rady a revizora,
• v případech daných zákonem rozhodovat o zrušení nadačního fondu s likvidací nebo
bez likvidace,
• rozhodovat o sloučení nadačního fondu a jeho změnách,
• rozhodnout o změně právní formy nadačního fondu na nadaci, a to po předchozím
vyjádření dozorčí rady,
• rozhodovat o zvýšení nadačního jmění,
• rozhodovat o dalších záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí, a o všech
záležitostech, které nespadají do působnosti jiného orgánu nadačního fondu.
4) Funkce členů správní rady zaniká:
• uplynutím funkčního období,
• odvoláním správní radou,
• odstoupením člena správní rady,
• úmrtím.
5) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který jako statutární
zástupce jedná jménem fondu samostatně. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání
správní rady. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.
6) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. K
rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů. Při
rozhodování správní rady je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.

2. Způsob jednání jménem nadačního fondu
Jménem nadačního fondu jedná buď předseda správní rady samostatně, nebo dva členové
správní rady společně, kdy k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis.

3. Revizor
1) Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.
2) Funkční období revizora je pětileté, kdy opětovné zvolení je možné.
3) Revizor zejména:
• kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a
správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
• přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
• dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, touto
zakládací listinou a statutem nadačního fondu,
• upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
• nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti,
• vyjadřuje se k návrhu správní rady na změnu právní formy nadačního fondu na nadaci.
4) Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
• nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
• svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu,
pokud tak neučiní předseda správní rady.
5) Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o
to požádá.
6) Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna
jednat jako zástupce nadačního fondu. Revizorem nesmí být také osoba, která je vůči
nadačnímu fondu v pracovním poměru nebo není ve vztahu k nadačnímu fondu
bezúhonná.
7) Funkce revizora zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením nebo
úmrtím.

III.
Majetek nadačního fondu
1) Majetek nadačního fondu je zejména tvořen:
- vkladem zakladatele,
- dary poskytnutými třetími osobami ve prospěch nadačního fondu za účelem
následného poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu v souladu s jeho
zakládací listinou a s účelem nadačního fondu,
- příjmy z hospodaření s majetkem nadačního fondu
2) Majetek nadačního fondu spravuje správní rada nadačního fondu v souladu s platnými
právními předpisy.
3) Nadační fond používá majetek v souladu se svým účelem vymezeným v zakládací listině a
tomto statutu.

IV.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
1) Prostředky nadačního fondu lze využít výhradně v souladu s účelem nadačního fondu a
k realizace cílů nadačního fondu uvedených v čl. 2 zakládací listiny za podmínek
stanových tímto statutem, a to zejména na:
- pořízení a udržování prostředků a věcí nutných k naplnění účelu nadačního fondu,
- náklady na zajištění činností souvisejících s účelem nadačního fondu,
- náklady na správu fondu, kdy tyto náklady vede nadační fond odděleně od příspěvků a
zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady
na propagaci a náklady související s provozem fondu. Celkové roční náklady
související se správou nadace nesmí překročit 5% ročních nadačních příspěvků
2) Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě:
- žádosti uchazečů o nadační příspěvek,
- návrhu členů správní rady,
- návrhu zakladatele
3) O poskytování příspěvku z nadačního fondu rozhoduje předseda správní rady alespoň
s jedním dalším členem správní rady, ostatní členy správní rady o poskytnutém příspěvku
informuje na nejbližším zasedání rady.
4) Poskytnutý příspěvek smí být použit pouze v souladu s cílem nadačního fondu. V případě
použití příspěvku v rozporu se sjednanými podmínkami, je osoba, které byl příspěvek
poskytnut, příspěvek vrátit ve lhůtě stanovené ve výzvě správní rady nadačního fondu.
Osoba, které byl poskytnut příspěvek je na požádání povinna prokázat, jakým způsobem a
k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.

V.
Závěrečná ustanovení
Tento statut byl schválen správní radou dne ……………….

________________________
Mgr. Jarmila Němcová
předseda správní rady

