Zakládací listina Nadačního fondu Základní školy a Mateřské školy Dubné
Preambule
Obec Dubné, Dubné 60, PSČ 373 84, IČ: 00244856, zastoupená Boženou Kudláčkovou,
starostkou obce, zakládá na základě usnesení zastupitelstva obce č. 2/2014 ze dne 17. 12.
2014 touto zakládací listinou podle §395 zákona 89/2012 "Občanský zákoník" nadační fond.

I.
Název nadačního fondu- Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné
II.
Sídlo nadačního fondu- Dubné 35, PSČ 373 84
III.
Zakladatel- Obec Dubné, Dubné 60, PSČ 373 84, IČ: 00244856
IV.
Účel nadačního fondu - nadační fond se zakládá k společensky a hospodářsky užitečným
účelům, konkrétně pak za účelem podpory a rozvoje vzdělávacích, kulturních, osvětových,
publikačních, společenských, sportovních a dalších společenských a hospodářských
činností Základní školy a Mateřská školy Dubné, příspěvková organizace, IČ: 750 00 547
(dále též škola), jeho žáků, učitelů a ostatního personálu, zejména pak účelem nadační fondu
jsou:


zabezpečení hmotného zázemí školy včetně jeho vybavení, investice do objektu
sídla školy, do školních pomůcek, vnitřního vybavení, financování služeb
poskytovaných školou v rámci její činnosti pedagogické a dalších činností
souvisejících s provozem školy,



zabezpečení a podpora financování výchovně vzdělávacích činností školy,
sportovních, kulturních, osvětových a publikačních činností školy, jejích žáků,
učitelů a ostatního personálu školy,



zabezpečení a podpora financování stipendií a studijních a jiných pobytů žáků
a učitelů v zahraničí nebo v tuzemsku,



zabezpečení a podpora financování pobytu učitelů a žáků zahraničních škol nebo
jiných tuzemských škol v rámci výměnných studijních programů a pobytů v rámci
ostatních činností zajišťovaných školou, zejména pak činností kulturních,
sportovních a osvětových,



podpora práce učitelského sboru a ostatního personálu školy.

Nadační fond je oprávněn podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost, pokud tyto
činnosti představují vedlejší činnost a výtěžky podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
slouží k podpoře účelu nadačního fondu a pokud bude mít nadační fond k těmto činnostem
oprávnění podle zvláštních právních předpisů.
V.

Správní rada schválí a vydá statut nadačního fondu do třiceti dnů od vzniku nadačního fondu,
kterým stanoví blíže způsob jednání orgánů nadačního fondu a bližší podmínky pro poskytování
příspěvků z majetku nadačního fondu a vymezení činností, které může nadační fond vykonávat
v rámci naplnění účelu svého založení a vzniku.
VI.
Nadační fond může být zrušen rozhodnutím Zakladatele.
VII.
Vklad- peněžitý ve výši 1000,-Kč, zcela splacen v hotovosti k rukám správce vkladu, kterým
zakladatel určuje pí. Jaroslavu Bürgerovou, nar. 26. 8. 1963, bytem Dubné 145, 373 84 Dubné
VIII.
Majetek nadačního fondu je tvořen vkladem zakladatele a dary poskytnutými třetími osobami
ve prospěch nadačního fondu za účelem následného poskytování příspěvků z majetku
nadačního fondu v souladu s touto zakládací listinou a v souladu s účelem nadačního fondu.
Bližší podmínky pro poskytnutí příspěvků z majetku nadačního fondu vymezuje statut
nadačního fondu.
Příspěvek z majetku nadačního fondu může být poskytnut škole, jejím žákům, učitelům
a jinému personálu školy, a to včetně členů statutárního orgánu nadačního fondu a revizora
nebo osobám jim blízkým, pokud jsou učiteli či jinými zaměstnanci školy nebo žáky školy.
Kdo přijal příspěvek z majetku nadačního fondu, je povinen s ním naložit ve shodě
s podmínkami, které s ním sjednal nadační fond a použití příspěvku řádně a bez zbytečného
odkladu na výzvu nadačního fondu prokázat. Byl-li příspěvek použit v rozporu se sjednanými
podmínkami, je příjemce příspěvku povinen tento vrátit podle zásad o bezdůvodném obohacení
ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Prostředky nadačního fondu lze využít výhradně v souladu s účelem nadačního fondu a k
realizaci cílů nadačního fondu uvedených v článku IV. za podmínek stanovených touto
zakládací listinou nebo zvláštním usnesením správní rady a to zejména na:
a) nadační příspěvky, stipendia a granty,
b) pořízení a udržování prostředků a věcí nutných k naplnění účelu nadačního fondu uvedeného
v článku IV zakládací listiny,
c) náklady na zajištění činností souvisejících s účelem nadačního fondu,
d) náklady na správu nadačního fondu,
e) odměny, které se poskytují za práci pro nadační fond vykonanou na základě smlouvy nebo
objednávky.

Nadační příspěvky jsou projednány a poskytovány na základě:
a) žádosti uchazečů o nadační příspěvek,
b) návrhů členů správní rady,

c) návrhů zakladatele
Nadační příspěvky přiděluje nadační fond dle pravidel schválených správní radou. O poskytnutí
nadačních příspěvků rozhoduje správní rada za podmínek uvedených ve statutu nadačního
fondu. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok
IX
Zakladatel si vyhrazuje výlučné právo změnit zakládací listinu a statut nadačního fondu,
výlučné právo rozhodnout o zrušení nadačního fondu, výlučné právo volby a odvolání správní
rady a jejich členů z jakýchkoliv důvodů (včetně důvodů uvedených v ust. § 366 občanského
zákoníku), výlučné právo volby a odvolání předsedy správní rady z členů správní rady, volby
a odvolání revizora z jakýchkoliv důvodů (včetně důvodů uvedených v ust. § 375 občanského
zákoníku) a výlučné právo změny účelu nadačního fondu.
X.
Správní rada má pět členů s tím, že dva členové správní rady musí být zvoleni z kandidátů
navržených zakladateli školou a jeden člen správní rady musí být zvolen z kandidátů
navržených zakladateli školskou radou a dva členy volí zakladatel dle svého vlastního uvážení.
Prvními členy správní rady jsou:


PhDr. Václav Meškan, Ph.D., nar. 21. 3. 1984, bytem Včelná, Lesní kolonie 251, 373 82
Boršov nad Vltavou, který se zároveň určuje předsedou správní rady



Mgr. Lenka Novotná, nar. 8. 4. 1982, bytem Branišov 56, 373 84 Dubné



Ing. Petr Čížek, nar. 15.11.1952 bytem Třebín 37, 373 84 Dubné



Josef Trapl, nar. 10.1.1944 bytem Dubné 104, 373 84 Dubné



František Pecka, nar. 27. 9. 1974, bytem Jaronice 10, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Funkční období člena správní rady je čtyřleté, člena správní rady lze zvolit opakovaně. Člen
správní rady musí být plně svéprávný, bezúhonný a nesmí být v pracovním poměru
k nadačnímu fondu.
Členové správní rady jednají jménem nadačního fondu tak, že předseda správní rady je
oprávněn jednat samostatně a ostatní členové správní rady jen společně s předsedou správní
rady. Jednající osoby připojí při jednání za nadační fond ke svému podpisu své jméno a příjmení
s vyznačením svých funkcí.
Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. Správní rada rozhoduje ve sboru, je
schopna se usnášet za přítomnosti většiny jejich členů, a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných
členů s tím, že předseda správní rady má právo veta vůči většinovému rozhodnutí ostatních
členů správní rady
Správní rada je statutární orgán nadačního fondu a náleží jí běžná správa a vedení nadačního
fondu, schvalování rozpočtu nadačního fondu, schvalování poskytování nadačních příspěvků
v souladu se zakládací listinou a statutem nadačního fondu, vedení účetnictví nadačního fondu,
sestavení výroční zprávy a plnění dalších povinností plynoucích ze zákona, nejsou-li touto
zakládací listinou vyhrazeny zakladateli. Zakladatel rozhoduje o tom, který člen správní rady
bude jejím předsedou.

Správní rada musí zasedat minimálně jednou za půl roku. O průběhu zasedání správní rady a
přijatých usnesení a opatření se pořizuje písemný zápis, který jsou povinni podepsat všichni
zúčastnění členové správní rady.
XI.
Působnost dozorčí rady vykonává revizor. Prvním revizorem se ustanovuje Marie Maxová, nar
17. 3. 1955, bytem Dubné 157, 373 84 Dubné.

V Dubném dne 18. 12. 2014

………………………………..
Obec Dubné
Zast. Boženou Kudláčkovou, starostkou obce

Obec Dubné

Dodatek č. 1
k zakládací listině Nadačního fondu Základní školy a Mateřské školy Dubné ze dne 18. 12. 2014

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dubné č. 9 z IX. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dubné ze dne 2. 3. 2016 dochází k úpravě článku IV. Zakládací listiny, který upravuje účel nadačního
fondu.
Článek IV. Zakládací listiny nadačního fondu se nahrazuje tímto zněním:
Účel nadačního fondu - nadační fond se zakládá k společensky a hospodářsky užitečným účelům,
konkrétně pak za účelem podpory a rozvoje vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních,
společenských, sportovních a dalších společenských a hospodářských činností Základní školy
a Mateřská školy Dubné, příspěvková organizace, IČ: 750 00 547 (dále též škola), jeho žáků, učitelů
a ostatního personálu, a za účelem dalších aktivit obecně prospěšného a charitativního charakteru.
Zejména pak účelem nadační fondu jsou:


zabezpečení hmotného zázemí školy včetně jeho vybavení, investice do objektu sídla školy,
do školních pomůcek, vnitřního vybavení, financování služeb poskytovaných školou
v rámci její činnosti pedagogické a dalších činností souvisejících s provozem školy,



zabezpečení a podpora financování výchovně vzdělávacích činností školy, sportovních,
kulturních, osvětových a publikačních činností školy, jejích žáků, učitelů a ostatního
personálu školy,



zabezpečení a podpora financování stipendií a studijních a jiných pobytů žáků a učitelů
v zahraničí nebo v tuzemsku,



zabezpečení a podpora financování pobytu učitelů a žáků zahraničních škol nebo jiných
tuzemských škol v rámci výměnných studijních programů a pobytů v rámci ostatních
činností zajišťovaných školou, zejména pak činností kulturních, sportovních a osvětových,



podpora práce učitelského sboru a ostatního personálu školy.



podpora charitativního a obecně prospěšného charakteru dalších osob, které nejsou ve
vztahu ke škole.

Nadační fond je oprávněn podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost, pokud tyto činnosti
představují vedlejší činnost a výtěžky podnikání nebo jiné výdělečné činnosti slouží k podpoře účelu
nadačního fondu a pokud bude mít nadační fond k těmto činnostem oprávnění podle zvláštních
právních předpisů.

Dubné dne 2. 3. 2016

Božena Kudláčková

