STATUT
ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU

Čl. I
Název a sídlo nadačního fondu
Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen „nadační fond“).
Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory.
Čl. II
Vymezení účelu nadačního fondu
Účelem a posláním nadačního fondu je podpora aktivit právnických a fyzických osob,
zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sportovního, kulturního, zdravotně –
sociálního a vzdělávacího charakteru obyvatelům a návštěvníkům města Zlaté Hory a
nejbližšího okolí.
Čl. III
Zdroje nadačního fondu

1. sponzorské dary,
2. benefiční akce – kulturní, sportovní a vzdělávací akce, tomboly, loterie a veřejné sbírky.

Čl. IV
Zřizovatelé
MUDr. Vladimír Svozil, narozen 24.10.1946 v Pardubicích, r.č. 461024/040
trvalým pobytem Lázeňská 542, 793 76 Zlaté Hory,
Josef Žáček, narozen v 23.12.1947 ve Zlatých Horách, r.č. 471223/466
trvalým pobytem Sokolská 285, 793 76 Zlaté Hory,
Ing. Petr Vidur, narozen 5.1.1960 v Ostravě, r.č. 600105/1573
trvalým pobytem Nerudova 621, 793 76 Zlaté Hory,
Radim Žáček, narozen 25.1.1979 v Jeseníku, r.č. 790125/5758
trvalým pobytem Sokolská 631, 793 76 Zlaté Hory,
Adam Svozil, narozen 5.4.1980 v Šumperku, r.č. 800405/5796
trvalým pobytem Lázeňská 542, 793 76 Zlaté Hory,
Ing. Alexandra Svozilová, MBA, narozena 29.4.1981 v Šumperku, r.č. 815429/5776
trvalým pobytem Lázeňská 542, 793 76 Zlaté Hory.
Čl. V
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
1. Nadační fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem nadačního
fondu podle čl. II.
2. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoli právnické nebo fyzické osobě, která
vyvíjí činnost, kterou nadační fond v souladu se zřizovací listinou a tímto statutem
podporuje.
3. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek
nebo na základě písemného doporučení člena správní rady. V žádosti nebo doporučení
je třeba uvést, na jaký účel má být nadační příspěvek poskytnut a v jaké výši.
4. Jestliže správní ráda rozhodne o udělení nadačního příspěvku na základě žádosti
uchazeče, nebo písemného doporučení člena správní rady je příjemce povinen předložit
správní radě vyúčtování užiti nadačního příspěvku.
5. O přidělení nadačního příspěvku a jeho výši rozhoduje správní rada a to podle čl. VII
statutu.

6. Nadační příspěvky se poskytují ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem
k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit vhodnější, může být nadační
příspěvek poskytnut ve formě jiného majetkového plnění.
7. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.
Čl. VI
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.
2. Správní rada má tři členy.
3. Členy správní rady jsou:
Radim Žáček, narozen 25.1.1979 v Jeseníku, r.č. 790125/5758
trvalým pobytem Sokolská 631, 793 76 Zlaté Hory,
Adam Svozil, narozen 5.4.1980 v Šumperku, r.č. 800405/5796
trvalým pobytem Lázeňská 542, 793 76 Zlaté Hory,
Ing. Alexandra Svozilová, MBA, narozena 29.4.1981 v Šumperku, r.č. 815429/5776
trvalým pobytem Lázeňská 542, 793 76 Zlaté Hory.
4. Funkční období člena správní rady je tři roky. Jeden kalendářní měsíc, nejpozději však
jeden kalendářní týden před uplynutím funkčního období člena správní rady, volí správní
rada člena nového. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady.
5. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) úmrtím
c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným
způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 sb., nadační listinu, nebo statut
nadačního fondu anebo z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v nadační listině.
d) odstoupením
6. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního
období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období skončí
dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě
zaniklo.
7. Člen správní rady může být do své funkce jmenován opětovně.
8. Správní rada volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.

9. Správní rada jedná a zavazuje se jménem nadačního fondu takto:
-

za nadační fond jednají v plném rozsahu samostatně předseda a místopředseda
správní rady a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu a
svému jménu připojí svůj podpis.

10. Správní rada rozhoduje dvěmi třetinami hlasů členů o věcech svěřených jí zákonem:
a) schválení nadačního příspěvku,
b) plánu akcí nadačního fondu,
c) prodeji nemovitého majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitého majetku
nadačního fondu na dobu delší než jeden rok,
d) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu,
e) zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho
odměny,
f)

vytvoření pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadačního fondu,

g) vydání vnitřních řádů nadačního fondu rozhoduje po předchozím projednání věci na
jednání nadačního fondu,
h) změnách ve statutu nadačního fondu.
11. Správní rada jako statutární orgán zodpovídá za plnění všech povinností a závazků,
především pak za vydání statutu, hospodaření s majetkem, vedení účetnictví a vydávání
výročních správ nadačnímu fondu.
Čl. VII
Jednání správní rady
1. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady nebo jím pověřená osoba.
Zasedání se svolává nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání
správní rady vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů správní rady nebo dozorčí
rada či alespoň jedna třetina zřizovatelů.
2. Jednání správní rady předsedá a řídí předseda správní rady. V jeho nepřítomnosti
přecházejí práva a povinnosti na místopředsedu.
3. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady.
4. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je
třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo všech členů správní rady
je rovné. Pouze při shodě hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
5. Zřizovatelé a členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady bez
hlasovacího práva. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.

6. Z jednání správní rady se pořizuje zápis. Za pořízení zápisu a archivaci zodpovídá
předseda správní rady, správnost stvrzuje svým podpisem.
Čl. VIII
Dozorčí rada
1. Nadační fond zřizuje dozorčí radu.
2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.
3. Dozorčí rada má tři členy.
4. Členy dozorčí rady jsou:
MUDr. Vladimír Svozil, narozen 24.10.1946 v Pardubicích, r.č. 461024/040
trvalým pobytem Lázeňská 542, 793 76 Zlaté Hory,
Josef Žáček, narozen v 23.12.1947 ve Zlatých Horách, r.č. 471223/466
trvalým pobytem Sokolská 285, 793 76 Zlaté Hory,
Ing. Petr Vidur, narozen 5.1.1960 v Ostravě, r.č. 600105/1573
trvalým pobytem Nerudova 621, 793 76 Zlaté Hory.
5. Funkční období člena správní rady je tři roky. Jeden kalendářní měsíc, nejpozději však
jeden kalendářní týden před uplynutím funkčního období člena dozorčí rady, volí správní
rada člena nového. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů dozorčí rady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí jednání dozorčí
rady, zodpovídá za pořízení zápisu z jednání a jeho správnost stvrzuje svým podpisem.
Dále zodpovídá za předání zápisu v jednou stejnopise předsedovi správní rady, a to
nejpozději do jednoho týdne od jednání dozorčí rady.
7. Jednání dozorčí rady se svolává nejméně dvakrát ročně.
8. Pokud zanikne členu dozorčí rady členství během funkčního období, jmenuje správní
rada na nejbližším zasedání nového člena dozorčí rady, přičemž je povinna respektovat
návrh zřizovatelů nadačního fondu, nebrání-li tomu zákonné důvody.
9. Dozorčí rada o své činnosti a jejích výsledcích vypracovává písemnou zprávu, kterou
předá předsedovi správní rady vždy nejpozději do konce měsíce ledna následujícího
roku.

Čl. IX
Majetek nadačního fondu
Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek.
Čl. X
Náklady související se správou nadačního fondu
1. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí
převýšit 50% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31.12. téhož roku.
2. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od
poskytnutých nadačních příspěvků.
3. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a
zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady
související s provozem nadačního fondu.
Čl. XI
Hospodaření nadačního fondu
1. Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí,
pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a
vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je
nadační fond oprávněn takovou činnosti provádět až po získání příslušného oprávnění.
2. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
3. Nadační fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými
zákonem.
Čl. XII
Zánik nadačního fondu
Nadační fond zaniká z důvodů a způsoby, které stanoví zákon.

Ve Zlatých Horách dne……………………………

MUDr. Vladimír Svozil
……………………………………
Josef Žáček
……………………………………
Ing. Petr Vidur
…………………………………...
Radim Žáček
……………………………………
Adam Svozil
……………………………………
Ing. Alexandra Svozilová, MBA
……………………………………

