Úprava dosavadního Statutu Nadace Gymnázia Strakonice na
Statut nadačního fondu Gymnázia Strakonice v souladu
se zákonem č. 227/1997 Sb.
STATUT NADAČNÍHO FONDU GYMNÁZIA STRAKONICE
Článek I
Název
Název:
Sídlo:
IČO:

Nadační fond Gymnázia Strakonice
Gymnázium Strakonice, Máchova 174, Strakonice, PSČ: 386 48
60090031

Článek II
Zřizovatel
Název:
Sídlo:
IČO:

Gymnázium Strakonice
Máchova 174, Strakonice, PSČ: 386 48
60650443

Článek III
Vymezení účelu
Základním cílem nadačního fondu je organizování a výkon nadačních
aktivit, zejména formou poskytování nadačních příspěvků třetím osobám ve
vymezených oblastech:
a) Podpora talentovaných žáků.
b) Doplňování potřebných učebních pomůcek, které není možno zakoupit
z rozpočtu školy.
c) Podpora zájmové činnosti žáků (sport, kultura, předmětové soutěže, maturitní
plesy, SOČ).
d) Podpora partnerských kontaktů se školami v cizině.
e) Podpora odborného růstu učitelů s výjimkou členů správní rady a členů
dozorčí rady (popř. revizora).
f) Podpora propagace Gymnázia Strakonice jako instituce (např. ročenka
apod.).
g) Podpora propagace Nadačního fondu Gymnázia Strakonice.
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Článek IV
Majetkový vklad
Majetkovým vkladem do Nadačního fondu Gymnázia Strakonice jsou
peněžní prostředky na běžném účtu dosavadní Nadace Gymnázia Strakonice.
Žádným dalším majetkem dosavadní Nadace Gymnázia Strakonice nedisponuje.

Článek V
Správní rada nadačního fondu
Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o
všech záležitostech nadačního fondu. Je statutárním orgánem nadačního fondu.
Správní rada rozhoduje o změnách statutu nadačního fondu, schvaluje rozpočet
a jeho změny, schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a
hospodaření. Správní rada volí nové členy správní rady a dozorčí rady (případně
revizora), rozhoduje o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popř.
revizora.
Správní rada má tři členy. V případě potřeby však může rozhodnout o
zvýšení počtu členů na šest. Podmínky členství ve správní radě se řídí § 11
zákona č. 227/1997 Sb. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné
zvolení člena je možné. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu,
který svolává a řídí jednání správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba
souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní
rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Zánik členství ve
správní radě upravuje § 15 zákona č. 227/1997 Sb. Zanikne-li členovi správní
rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí
správní rada na uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí
dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, za něhož byl zvolen.
Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. Členové
správní rady vykonávají své funkce bezplatně.
Způsob jednání: Správní radu svolává předseda správní rady, který též řídí
jednání. Jednání je svoláváno podle potřeby, minimálně však
dvakrát ročně. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpolovičního
počtu hlasů členů správní rady.
Způsob podepisování:
Zápisy z jednání správní rady podepisují všichni přítomní
členové správní rady. Účetní a finanční doklady podepisuje
vždy předseda správní rady a jeden z členů správní rady.
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Správní radu tvoří:
Předseda správní rady:
Ing. Pavel Míka, rodné číslo 690626/1692, narozen: 26. 6. 1969; bytem
U studánky 475, 386 01 Strakonice
Členové:
Mgr. Martin Plaček, rodné číslo 720421/1586, narozen: 21. 4. 1972; bytem
Obránců míru 1259, 386 01 Strakonice.
Milan Poustka, rodné číslo: 600103/0079, narozen 3. 1. 1960; bytem Máchova
174, 386 01 Strakonice.

Článek VI
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Dozorčí rada
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 a statutem nadačního fondu, jedenkrát ročně
podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Dozorčí rada je
oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního
fondu a svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy
nadačního fondu. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní
rady.
Působnost dozorčí rady vykonává revizor. V případě potřeby je možno
zřídit dozorčí radu s počtem tří členů. Funkční období revizora, případně dozorčí
rady, je tříleté. Opětovné zvolení revizora nebo členů dozorčí rady je možné.
Podmínky členství v dozorčí radě se řídí § 11 odst. 2 – 4, dále § 12, § 13 odst. 1
a 3, § 15 a § 19 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. ; zánik členství v dozorčí radě se
řídí § 15 uvedeného zákona. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí
člena správní rady. Členové dozorčí rady (popř. revizor) vykonávají své funkce
bezplatně.
Revizor:
Ing. Dana Křížová, rodné číslo: 495826/268, narozena: 26. 8. 1949; bytem Petra
Bezruče 639, 386 01 Strakonice.
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Článek VII
Použití majetku nadačního fondu a pravidla pro omezení režijních
nákladů nadačního fondu
Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond
odděleně od nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadačního
fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního
fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související
s provozem nadačního fondu.
Odměny za výkon funkce člena správní rady nebo člena dozorčí rady
(popř. revizora) se neposkytují.
Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro
který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít
v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna tento
nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené
nadačním fondem.
Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je
povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému
účelu byl užit.
Členům správní rady nadačního fondu nebo členům dozorčí rady (popř.
revizorovi) nelze poskytnout nadační příspěvek.
Pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu je
stanoveno v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. , § 22, písmeno c), že celkové
roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí
převýšit 5 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož
roku.

Článek VIII
Podmínky a způsob poskytování příspěvků z nadačního fondu
a okruh osob, kterým lze poskytovat nadační příspěvky
Příspěvky z nadačního fondu se poskytují za účelem vymezeným v článku
III tohoto statutu (viz výše). O každém příspěvku z nadačního fondu rozhoduje
individuálně správní rada nadačního fondu.
V zásadě lze poskytovat příspěvky pouze žákům, popř. učitelům
Gymnázia Strakonice. Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech lze
příspěvek z nadačního fondu poskytnout i bývalým žákům, a to do jednoho roku
od dokončení posledního ročníku studia.
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Článek IX
Účetnictví a výroční zpráva
Nadační fond vede účetnictví, a to zejména podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Člen správní rady nadačního fondu,
který je pověřený vedením účetnictví, vypracovává roční účetní závěrku a
zpracovává výroční zprávu, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení
hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popř.
doba od vzniku nadačního fondu do konce kalendářního roku, v němž nadační
fond vznikl, jde-li o první výroční zprávu.
Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za
hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
a) přehled majetku nadačního fondu a o závazcích nadačního fondu,
b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu
v hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud
dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita
zachována,
c) přehled o použití majetku nadačního fondu,
d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě
vyšší než 10 000 Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly
nadační příspěvky použity,
e) zhodnocení, zda nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo
stanovené v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. , § 22, písmeno c), že
celkové roční náklady nadačního fondu související se správou
nadačního fondu nesmí převýšit 5 % majetku nadačního fondu podle
jeho stavu k 31. prosinci téhož roku (viz výše článek VII).
f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce; roční
účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které
odůvodňují její opravu, je člen správní rady, který je pověřený vedením
účetnictví, povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

Článek X
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neuvedené ve statutu se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. a
ostatními příslušnými předpisy.
Statut nabývá právní účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.
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Příloha:
Podpisové vzory členů správní rady a revizora Nadačního fondu
Gymnázia Strakonice:

Ing. Pavel Míka, předseda správní rady:

________________________

Mgr. Martin Plaček, člen správní rady

________________________

Milan Poustka, člen správní rady

________________________

Ing. Dana Křížová, revizor

________________________

Podpis zřizovatele Nadačního fondu Gymnázia Strakonice

Mgr. Miroslav Hlava, statutární zástupce zřizovatele
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___________________
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