STATUT
Nadačního fondu Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové
Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové vznikl
zápisem do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 5.srpna 2010.
V souladu s ustanovením § 4 zákona 227/1997Sb. vydává správní rada
Nadačního fondu Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové tento statut:
PREAMBULE
„Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální
architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také
v památkovém fondu severomoravského regionu.“ S ohledem na toto vyjádření Ministerstva kultury ČR ze
dne 31.7.2001 si památka zaslouží mimořádnou péči a z tohoto důvodu je potřeba vytvářet zdroje na opravy,
provoz a propagaci této kulturní památky.
ČLÁNEK I
NÁZEV NADAČNÍHO FONDU
Název nadačního fondu zní: Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové.
( dále jen „nadační fond“).
ČLÁNEK II
SÍDLO NADAČNÍHO FONDU
Sídlo nadačního fondu je: Orlová-Město, Petra Cingra 482, PSČ 735 11.
ČLÁNEK III
ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond je zřízen za účelem shromažďování prostředků na opravy kulturní památky Kostela SCEAV
v Orlové, jejího provozu a propagace.
ČLÁNEK IV
VZNIK NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond vznikl dne 5.8.2010 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl N, vložka 294.
ČLÁNEK V
MAJETEK NADAČNÍHO FONDU A JEHO POUŽITÍ
1.

Prostředky nadačního fondu lze použít v souladu se smlouvou o zřízení nadačního fondu

2.

Správní rada nadačního fondu rozhoduje:
- o poskytnutí prostředků na opravy kulturní památky,
- o poskytnutí prostředků na propagaci objektu,
- o poskytnutí prostředků na náklady spojené s provozem objektu.

3.

Při poskytování prostředků nadačního fondu správní rada rozhoduje podle těchto zásad:
- na poskytnutí nadačního příspěvku není předem daný právní nárok,
- pravidla o poskytnutí nadačního příspěvku nejsou veřejným příslibem,
- o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě návrhu člena správní rady
nebo jakékoliv třetí osoby,

-

-

na zajištění administrativního chodu a technického vybavení a vybavení nadačního fondu, jakož
i na odměny odborníkům, jejichž služeb v souladu s cíli nadačního fondu bude potřeba, z
prostředků nadačního fondu použít nanejvýše 45% z celkových ročních výnosů nadačního
majetku, podle stavu k 31.prosinci téhož roku,
správní rada nadačního fondu nesmí přijímat takové závazky, jejichž přijetí způsobí, že součet
všech závazků nadačního fondu je větší než majetek nadačního fondu k datu přijetí posledního
závazku,
majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými
smlouvou o zřízení nadačního fondu, jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů
souvisejících se správou nadačního fondu.
ČLÁNEK VI
MAJETEK NADAČNÍHO FONDU

Majetek nadačního fondu tvoří:
- majetkový vklad zřizovatele,
- výnosy z pořádání koncertů a jiných uměleckých produkcí,
- dary a dědictví,
- granty, dotace a subvence,
- výnosy z veřejných sbírek,
- výnosy z kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných v souladu s účelem
nadačního fondu,
- příjmy plynoucí z nadačního majetku a ostatního majetku nadačního fondu, výnosů z prostředků
nadačního majetku.
ČLÁNEK VII
ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU
Orgány nadačního fondu jsou:
- Správní rada nadačního fondu.
- Revizor nadačního fondu.
ČLÁNEK VIII
SPRÁVNÍ RADA
1.

Správní rada nadačního fondu ( dále jen správní rada ) je nejvyšším a statutárním orgánem nadačního
fondu, který spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech
nadačního fondu.

2.

Správní radu tvoří tři členové, kteří ze svého středu volí předsedu.

3.

Funkční období členů správní rady je tříleté a běží pro všechny členy současně.

4.

Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

5.

Zanikne-li členu správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí
správní rada na jeho místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo
funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.

6.

Správní rada jedná jménem nadačního fondu a do její výlučné působnosti podle § 10, odst.2 zákona
227/1997 Sb., dále jí náleží:
- rozhodovat o změnách statutu,
- schvalovat rozpočet a jeho změny,
- schvalovat roční uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
- volit nové členy správní rady a revizora,
- rozhodovat o odvolání člena správní rady a revizora.

7.

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.

8.

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí jednání správní rady,
jedná jménem správní rady navenek a podepisuje se za nadační fond a to tak, že k napsanému nebo
vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis.

9.

Za fond jedná předseda samostatně.

10. Členství ve správní radě zaniká :
- uplynutím funkčního období ,
- úmrtím,
- odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem
nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., tuto smlouvu nebo statut nadačního fondu,
- odstoupením.
11. Funkce člena správní rady je nezastupitelná.
12. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Správní radu svolává její předseda,
a to písemně doporučeným dopisem doručeným všem členům rady, nejméně 7 dní předem. Náležitostí
oznámení je rovněž uvedení programu jednání. V nezbytných případech je možné svolat správní radu i
jiným způsobem a v kratší lhůtě. Zasedání řídí předseda správní rady. Správní rada je schopna
usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
13. Mimořádné jednání správní rady je oprávněn svolat revizor, vyžadují-li to zájmy nadačního fondu a
neučiní-li tak předseda správní rady.
14. Jednání správní rady se může účastnit revizor a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
15. O zasedání správní rady se vyhotovuje zápis, ve kterém se uvede den a místo konání, jména
zúčastněných osob, program jednání, podstatný obsah jednání, výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí.
Zápis podepisuje předseda správní rady a zapisovatel.
16. Správní rada podle paragrafu 10 zákona č.227/1997 Sb., spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho
činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu. Správní rada má tři členy a rozhodnutí
přijímá postupem stanoveným v § 14 zákona č.227/1997 Sb.
ČLÁNEK IX
REVIZOR
1.

Revizor nadačního fondu ( dále jen revizor ) je kontrolním orgánem nadačního fondu, kterého volí
správní rada na funkční období tří let.

2.

Revizor zejména:
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
účetnictví vedeného nadačním fondem,
b) přezkoumává roční uzávěrku a výroční zprávu,
c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem
nadačního fondu,
d) upozorňuje na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

3.

Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
b) zúčastňovat se jednání správní rady,
c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud
tak neučiní předseda správní rady.
ČLÁNEK X
JEDNÁNÍ JMÉNEM NADAČNÍHO FONDU

1.

Předseda správní rady jedná jménem správní rady navenek a podepisuje se za nadační fond a to tak,
že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis.

2.

Za fond jedná předseda samostatně.

ČLÁNEK XI
VÝROČNÍ ZPRÁVA A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
1.

Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů označených v zákoně č..227/1997 Sb. s tím, že
hospodářský rok nadačního fondu odpovídá roku kalendářnímu. Roční účetní uzávěrka Nadačního
fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů
vykazovaných nadačním fondem převýší 3.000.000,- Kč nebo pokud majetek Nadačního fondu je vyšší
než 3.000.000,- Kč

2.

Nadační fond zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 31. března následujícího
kalendářního roku.

3.

Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona 227/1997 Sb.
ČLÁNEK XII
ZRUŠENÍ, ZÁNIK A LIKVIDACE NADAČNÍHO FONDU

1.

Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou. Nadační fond může být zrušen na základě rozhodnutí
správní rady.

2.

Pokud se během trvání nadačního fondu zcela vyčerpají zdroje nadačního fondu, oznámí správní rada
nadačního fondu jeho zánik orgánu, který je příslušný k jeho registraci.

V Orlové dne 16.8.2010
Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové

Ing.Jiří Bobrek, předseda správní rady

Ing.Andrzej Macura, člen správní rady

Milan Zielina,DiS., člen správní rady

