Statut Nadačního fondu Cosmopolitan, Kvítková 4338, 760 01 Zlín
Preambule
Dne 1.3.1992 byla zřízena nadace s cílem podporovat výchovně vzdělávací činnost
a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků ve Zlíně, Kvítková
4338. V souvislosti s vydáním Zákona o nadacích a nadačních fondech ze dne 3. září 1998 se
nadační rada rozhodla požádat o zápis do nadačního rejstříku jako nadační fond.
1. Název:
NADAČNÍ FOND COSMOPOLITAN
2. Sídlo:
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, Zlín
3. Zřizovatelé:
Eva Plachá, r.č. 545117/0021

Trvalý pobyt: Benešovo nábřeží 3828, 760 01 Zlín

Jana Švardalová, r.č. 455605/465 Trvalý pobyt: Lámanisko 434, 760 01 Zlín
Dagmar Krejčová, r.č. 515908/003 Trvalý pobyt: Okružní 4567, 760 05 Zlín
4. Účel nadačního fondu:
Podporovat výchovně vzdělávací program školy.
Odměňování zahraničních lektorů, úhrada nákladů spojených s jejich pobytem.
Podpora programu protidrogové prevence.
Finanční účast na modernizaci vnitřního vybavení školy.
Finanční příspěvek výjimečně nadaným žákům ze sociálně slabších rodin na aktivity v rámci
výchovně vzdělávacího programu školy.
5. Orgány nadačního fondu:
-

řídící orgán správní rada
kontrolní orgán revizor

Řídícím orgánem nadačního fondu je správní rada, 5 členů, jejichž seznam je doložen
v příloze statutu. Členové správní rady si ze svého středu ustanovují předsedu správní rady,
který svolává a řídí jednání správní rady. Ta se schází minimálně 2 krát ročně.
5.1.Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o záležitostech
nadačního fondu a je statutárním orgánem.
Předseda správní rady zastupuje a jedná jménem nadačního fondu v běžných věcech.
5.2.Všichni členové správní rady rozhodují zejména o: Do výlučné působnosti správní rady
náleží:
- schvalování statutu a rozhodování o jeho případných změnách
- volbě nových členů správní rady a volbě revizora
- jmenování předsedy správní rady
- schvalování rozpočtu a jeho změn
- schvalování výroční zprávy a roční účetní uzávěrky
- stanovení výše odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora

-

schvalování pravidel pro poskytování nadačních příspěvků
rozhodovat o odvolání člena správní rady, příp. revizora , přestane-li splňovat
podmínky členství, nebo funkce
rozhodovat o zvýšení nadačního jmění

5.3. Správní rada nadačního fondu má 3 členy.
Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.
Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní
rady. K rozhodnutím se vyžaduje souhlas většiny jejich členů. Při rozhodování je hlasovací
právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Jednání správní rady svolává předseda písemnou pozvánkou do místa bydliště členů správní
rady a to alespoň 5 pracovních dnů předem s uvedením programu jednání.
5.4. Nadační fond zastupuje a jeho jménem jedná předseda správní rady.
5.5. Funkční období správní rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
5.6. 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, nebo statut nadačního fondu
d) odstoupením
5.7.Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního
období, zvolí správní rada na jeho místo nového člena.Jeho funkční období končí dnem, ke
kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. Správní
rada rozhodne do 1 měsíce o odvolání svého člena do jednoho měsíce ode dne, kdy se
o důvodu odvolání dověděla.Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání,
odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, zřizovatele, nadačního fondu
nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
6. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, kterého volí správní rada.
6.1.Revizor zejména:
- kontroluje plnění pravidel pro poskytování nadačních příspěvků
- kontroluje správnost vedení účetnictví nadačního fondu
- podává 1 krát ročně správní radě zprávu o kontrolní činnosti
- přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu
- dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s práv.předpisy
a statutem nadačního fondu.
6.2.Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn
- nahlížet do účetních knih, týkajících se nadačního fondu
- svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního
fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
- má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud
o to požádá.
6.3.Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení revizora je možné.
6.4. Funkce revizora zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) úmrtím,

c) odvoláním z funkce přestane-li splňovat podmínky pro členství , nebo poruší závažným
způsobem zákon,
d) odstoupením z funkce revizora
6.5.Zanikne-li funkce revizora z důvodů podle předchozího písm. b)c)d) zvolí správní rada do
1 měsíce nového revizora. Jeho funkční období skončí dnem, který se shoduje s datem, ke
kterému by skončilo funkční období revizora, jehož funkce zanikla.
6. 6.Majetek nadačního fondu:
Nadační fond začal hospodařit s počátečním vkladem, který je tvořen finanční částkou
248 396,81 Kč, uloženou na účtu u KB Zlín, č. bank. účtu 26731-661/0100.
Majetek nadačního fondu bude použit jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů
souvisejících se správou nadačního fondu.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:
Nadační příspěvky jsou poskytovány osobám na základě návrhů členů správní rady
nadačního fondu k účelům, pro který byl nadační fond zřízen. Na poskytnutí nadačního
příspěvku není právní nárok. Správní rada nadačního fondu není povinna svá rozhodnutí
zdůvodňovat.
Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí
převýšit 50 % ročního objemu nadačních příspěvků. Z této částky připadne 70 % na aktivity
nadačního fondu a 30 % na jeho provoz.
Přílohy jsou nedílnou součástí statutu.
Statut nabývá právní moci dnem zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku.
Tato změna statutu nadačního fondu byla schválená správní radou nadačního fondu
dne 7. 2. 2002

Kamila Voltnerová
předseda správní rady nadačního fondu

