zakládací listina
Nadačníhofondu Moje velké přání
t.

Název nadačníhofondu:

Nadačnífond Moje velké přání
(dóte jen ,,nadačnífond")

2.

Sídlo nadačníhofondu:

Sídlem nadačníhofondu je Praha
00 Praha 7
Adresa sídla nadačníhofondu: Františka Křížka45olt5,170
je možná i bez změny této zakládací listinY rozhodnutím sPrávní
Změna adresy sídla nadačníhofondu
rady po předchozím souhlasu zakladatele,

3.

Zakladatelé nadačníhofondu:

Marcela Nevšímalová
datum narození: LOls |t965
trvale bytem: Františka Křížka 46OlL5, L7O 00 Praha 7
(dále jen,,zakladatel"}

4.

Vymezení účelunadačníhofondu:

účelnadačníhofondu:
Splnit přání lidem dlouhodobě nemocným
poskytováním příspěvků, vedle toho
výše popsaného účelubude nadačnífond dosahovat zejména
jeho účelem:
můženadačnífond vykonávat následujícíčinnosti souvisejícís

a)pořádánívzdělávacíchaktivitproodbornouilaickouveřejnost

bi
c)
d)

organizace kulturních, sportovních a společenských akcí
nadačníhofondu
publikačníčinnost se zaměřením na informovanost vbřejnosti o činnosti
pořádání aukcí, účelovéprodeje a veřejné sbírky

změnou této zakládací listiny, Není-li
zakladatel můžerozhodnout o změně účelunadačníhofondu
správní rada s předchozím souhlasem
zakladatele, můžeo změně účelunadačníhofondu rozhodnout
revizora,

5.

Výše (hodnota) majetkového vkladu:

peněžitý vklad ve V,ýši 1,0oo Kč, Ce|ková hodnota
Zakladatel se zavazuje vložit do nadačníhofondu
vkladu bude tedy činit 1.000 Kč.
rukám správce vkladu,
vklad bude splacen do třiceti dnů ode dne sepsání této listiny k
Správcem vkladu je zakladatel Marcela Nevšímalová,

5.

Správní rada:

jeho
Správní rada je statuárním orgánem nadačníhofondu. Spravuje majetek nadaČního fondu a řídí
činnost. Správní rada rozhoduje ve všech věcech, které tato zakládací listina nebo statut nadaČního
fondu, by|_|i vydán, nesvěřuje do působnosti revizora nadačníhofondu.
Správnírada se scházíminimálně 3x ročně,
Správní rada má tři členy. Správní rada můžei bez změny této zakládací listiny rozhodnout o změně
počtu svých členů.
Prvními členy správní rady jsou:
klára kutišová
datum narození: 3I.7 .1969
trvale bytem: Senegalská 6, 160 00 Praha 6
Simona Bagarová
datum narození: 29,5.].981
trvale bytem: Wuchterlova 362/L1,,160 00 Praha 6
pavlína Tatarová

datum narození: 8.L1,,1982
trvale bytem: Fr.Křížka 460/15,170 00 Praha 7
Funkčníobdobí členůsprávní rady je tříleté. opětovná volba je možná.

jednání
členovésprávní rady zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda svolává a řídí
správní rady.
V případě zániku členstvívesprávní radě volí nového člena sama správní rada hlasY svých zb'ývajících
členů(zbývajícíhočlena). Není-li ani jednoho člena správní rady, jmenuje chybějícíČlenY sPrávní radY
zakladatel a není-lijej, revizor nadačníhofondu.
Zakladatel odvolá člena správní rady, poruší-li závažným způsobem nebo oPakovaně nadaČnílistinu
nebo statut nadačníhofondu, poškozuje-li prokazatelné a závaŽným zpŮsobem dobrou Pověst
nadačníhofondu, nebo se opakovaně a bez omluvy neúčastnípo dobu delšíneŽ 1 rokjednání sPrávní
rady.

Správní rada můžerozhodovat i bez svolání zasedání prostředky komunikace na dálku (Per rollam).
podrobnosti fungování a rozhodování správní rady stanoví statut NadaČníhofondu.

7.

Způsob jednání jménem nadačníhofondu:

Za nadačnífond jedná ve všech jeho věcech samostatně předseda správní rady.

8.

Revizor nadačníhofondu

Působnost dozorčírady vykonává revizor nadačníhofondu. Prvním revizorem je:
Jana kousalová
Datum narození: L0.7 .L962
Trvale bytem: Kbelnice 52, 506 01Jičín

Revizora jmenuje a odvolává správní rada. Pro podmínky odvolání revizora platí přiměřeně
ustanovení týkajícíse odvolání člena správní rady.
Revizor:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

dohlíží,zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě

s

touto listinou

a

zákonem,
kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků z majetku nadačníhofondu,
upozorňuje správní radu na zjištěnénedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
kontroluje, jak je vedeno účetnictvía přezkoumává účetnízávěrku nadačníhofondu,
zastupuje nadačnífond proti členůmsprávní rady, jakož i v každézáležitosti, kdy zájem členů
správní rady odporuje zájmům nadačníhofondu.
je oprávněn účastnitse jednání správní rady

Revizor má právo svolat zasedánísprávní rady, vyžadují-li to zájmy nadačníhofondu,

V rozsahu své působnosti má revizor právo nahlížet do dokladů nadačního fondu a požadovat od
členůsprávní rady nebo zaměstnanců nadačníhofondu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

8.

Ředitet nadačníhofondu

Zřizuje se funkce ředitele nadačníhofondu.

Ředitel nadačníhofondu je zpravidla zaměstnancem fondu, který řídíjeho běžnou činnost. Ředitel

můžejednat za nadační fond navenek v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou, je správní
radě podřízen a zodpovídá se jí ze své činnosti. Pravomoci a odpovědnost správní rady nejsou
zřízením funkce ředitele dotčeny.

Ředitelzejména:

c)

h)

i)
j)

řídíběžný chod nadačníhofondu a kontroluje jeho činnost v rámci schválené koncepce

a

programových cílů,
podává správní radě na jejich zasedánízprávy o hospodaření a činnosti Nadačníhofondu,
organizačně zajišťuje jednánísprávní rady,
odpovídá za pracování výročnízprávy nadačního fondu, kterou předkládá ke schválení správní
radě.

Ředitel je oprávněn se účastnitjednání správy rady s hlasem poradním.

l

9.

'Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačníhofondu:

Příspěvký se v souladu s účelemnadačníhofondu poskytují pouze fozickým osobám. O přiznání

příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti,

Příspěvek smí b,ít použit pouze v souladu s účelemnadačníhofondu a smlouvou o poskytnutí
příspěvku, byla-li uzavřena, jinak v souladu se žádostí o jeho poskytnutí.
V případě porušenítéto podmínky ze strany příjemce příspěvku je nadační fond oprávněn požadovat
jeho vrácení. Příjemce příspěvku je povinen poskytnout nadačnímu fondu na vlastní náklad
potřebnou součinnost při kontrole způsobu použitínadačníhopříspěvku.
Bližšípodrobnosti podmínek poskytování příspěvků lze v souladu s touto listinou stanovit ve Statutu

nadačníhofondu.

10. Závěrečné ustanovení:

Právní poměry nadačníhofondu se řídízákonem 89/2Ot2 Sb., občanským zákoníkem.
Správní rada můževydat statut nadačníhofondu, jímžv souladu s touto zakládací listinou upraví bližší
podobnosti fungování nadačníhofondu.
V případě úmrtízakladatele přecházejí jeho práva na předsedu správní rady, ktený nadále rozhoduje
samostatně.

Zakladatel můžeuzavřít sjinou osobou smlouvu o převodu práv a povinností zakladatele vůči
nadačnímufondu. Okamžikem nabytí účinnostiuvedené smlouvy se daná osoba stane zakladatelem
nadačníhofondu namísto původníhozakladatele,
Nadačnífond můžev souladu se zákonem změnit svou právní formu na nadaci.

Zakladatel můžerozhodnout o změně této zakládací listiny, Není-li zakladatele, můžeo změně
zakládací listiny rozhodnout správní rada po předchozím vyjádření revizora.
Tato nadačnílistina se vyhotovuje ve třech stejnopisech , z nichž po jednom obdržízakladatel,

jeden bude založen v dokumentaci nadačního fondu a jeden (s úředně ověřenými podpisy)
bude poskytnut rejstříkovému soudu pro účelyřízení o zápisu nadačníhofondu do veřejného
rejstříku.

podle ověřovací knihy Úřadu Městské čáSti Praha 7

poř. č. legalizace: 1912/8

vlastnoručně podepsal

V Praze

a

n"

- uznalpedp§nalistině-za+lastní

MARCELA NEVšíMALoVÁ ,lo. 05. 1965 JlLEMNlcE
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

§.$,...].?,...afi§..,.,

pRAHA 7 pRnnrlšxn KŘížKA460/15
adresa _místa trvalého pobytu+c+esa-m-ísta-peby+u-na

,;zemi€R.-ad+esa-t)ydljště-m.lmo{l=€fi.íéR__

L

oP,líí034101

druh a číslodokladu, na
osobní údaje, uvedené v této
v Praze dne. 04.12.20'15
ověřila: Eliška Keméň

.-

