--------------------------------------- S T A T U T ---------------------------------------------- Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti --------Článek 1.
--------------------------------------Název a sídlo nadačního fondu.----------------------------------Název :
Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti
Sídlo fondu :
Číhošť 44, 582 87 Číhošť
Identifikační číslo: 28850599
Sp.zn. nadačního rejstříku: N 244 Krajského soudu v Hradci Králové.
Článek 2.
------------------------------------------------- Zakladatel. ------------------------------------------------Zakladatel :
Obec Číhošť
Sídlo zakladatele : Číhošť 44, 582 87 Číhošť
Identifikační číslo zakladatele : 00267295
Článek 3.
-----------------------------------------Účel Nadačního fondu.------------------------------------------1) Účel Nadačního fondu je společensky prospěšný. Účelem Nadačního fondu je
shromažďování finančních prostředků, které budou použity na údržbu nebo obnovu
kostela Nanebevzetí Panny Marie, fary, přilehlých staveb a pozemků u kostela
v Číhošti.
2) Tohoto účelu bude dosahováno poskytováním nadačních příspěvků na účet
Římskokatolické farnosti Číhošť. Finanční příspěvky mohou být převedeny jako
účelový dar také obci Číhošť v případě povinného spolufinancování při čerpání dotace
na údržbu nebo obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie, fary, přilehlých staveb a
pozemků u kostela v Číhošti. Jiné právnické nebo fyzické osobě nemohou být nadační
příspěvky poskytovány.
Článek 4.
---------------------------------------- Orgány Nadačního fondu. --------------------------------------Orgány Nadačního fondu jsou :
a) správní rada a
b) revizor.
Článek 5.
------------------------------------ Správní rada Nadačního fondu. -----------------------------------1) Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu. Spravuje majetek nadačního
fondu, řídí činnost a rozhoduje o záležitostech Nadačního fondu, které nejsou
právními předpisy, zakládací listinou nebo tímto statutem svěřeny jinému orgánu
Nadačního fondu.
2) Správní rada má pět členů.
3) Funkční období členů správní rady Nadačního fondu je tříleté, opětovná volba je
možná.
4) Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. Ke zvolení a odvolání
předsedy správní rady je třeba potvrzení volby nebo odvolání zakladatelem.
5) Předseda správní rady svolává jednání správní rady tak, aby se konalo nejméně
dvakrát ročně, a toto jednání řídí. Předseda je povinen svolat správní radu vždy,
požádá-li o to alespoň jeden její člen, zakladatel nebo revizor.
6) Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen.
7) Členství ve správní radě zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
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b. úmrtím nebo zánikem,
c. odvoláním ze zákonných důvodů,
d. odstoupením a to uplynutím jednoho měsíce od doručení písemného prohlášení
o odstoupení správní radě,
e. přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství.
8) Do výlučné působnosti správní rady náleží:
- schvalovat Statut a vnitřní předpisy Nadačního fondu a jejich změny,
- schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu
- schvalovat rozpočet na následující rok a jeho případné změny,
- schvalovat poskytování příspěvků Nadačního fondu,
- rozhodovat o použití výnosů z majetku Nadačního fondu,
- rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí daru Nadačního fondu,
- rozhodovat o úhradě výdajů členů správní rady.
9) Správní rada je povinna podávat informace o hospodaření zastupitelstvu obce Číhošť,
obce Kynice, obce Vlkanov a obce Prosíčka alespoň jednou ročně (seznámení
s výroční zprávou). Informace o činnosti Nadačního fondu budou zveřejňovány
na vývěsce před kostelem i na internetových stránkách www.nfcihost.cz.
10) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
11) K přijetí rozhodnutí správní rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů rady.
12) Každý člen správní rady má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy správní rady.
13) Funkce členů správní rady je čestná – bez nároku na odměnu. Členové správní rady
nemají nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce.
Článek 6.
------------------------------------ Způsob jednání a podepisování. -----------------------------------Jménem Nadačního fondu jsou oprávněni jednat společně dva členové správní rady.
Všichni členové správní rady mají stejné pravomoci.
Podepisování za Nadační fond se děje tak, že k vytištěnému, nadepsanému nebo jinak
vyznačenému názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis dva členové správní rady.
Článek 7.
--------------------------------------------------- Revizor. --------------------------------------------------1) Kontrolním orgánem Nadačního fondu je jeden revizor.
2) Revizor:
a) kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny a Statutu nadačního fondu,
zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání
prostředků Nadačního fondu a dohlíží, zda správní rada vykonává působnost
podle zákona a ve shodě se zakládací listinou a Statutem nadačního fondu,
b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních
příspěvků,
c) přezkoumává účetní závěrku,
d) upozorňuje zakladatele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy
na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladateli písemnou zprávu
o své kontrolní činnosti.
3) Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být
uděleno.
4) Funkční období revizora Nadačního fondu je tříleté, opětovná volba je možná.
5) Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady.
6) Revizora jmenuje zakladatel.
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7) Působnost revizora se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
8) Funkce revizora je čestná – bez nároku na odměnu. Revizor nemá nárok z nadačních
prostředků na odměnu za výkon své funkce.
Článek 8.
-------------------------- Majetek nadačního fondu a hospodaření s ním. -------------------------1) Majetek Nadačního fondu tvoří zejména:
a. majetkový vklad zakladatele,
b. peněžité a věcné dary fyzických a právnických osob,
c. dotace
d. výnosy z veřejných sbírek a charitativních akcí,
e. výnosy z úroků peněžitých prostředků uložených na účtech u peněžních ústavů,
výnosy z cenných papírů,
f. výnosy z jiné výdělečné činnosti.
2) Nadační fond získává prostředky pro svou činnost zejména z:
a. darů a příspěvků od právnických a fyzických osob,
b. výnosů veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských,
sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných nadačním fondem v souladu
s platnými právními předpisy,
c. výnosů veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských,
sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných jinými právnickými či fyzickými
osobami,
d. dotací,
e. grantů poskytovaných tuzemskými i zahraničními subjekty,
f. výnosů z jiných činností fondu,
g. dárcovských sms (krátké textové zprávy).
3) Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu Nadačního fondu byly minimální.
Celkové roční náklady Nadačního fondu související s jeho správou nesmí převýšit 5 %
hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
4) Náklady související se správou a provozem fondu musí vést Nadační fond odděleně
od poskytnutých nadačních příspěvků.
5) Za hospodaření Nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření
provádí revizor.
6) Nadační příspěvek se poskytuje ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vhodnější
vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, může být nadační
příspěvek poskytnut ve formě jiného plnění.
Článek 9.
------------------------- Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků.------------------------1) Nadační příspěvky mohou být poskytovány na účet Římskokatolické farnosti Číhošť
nebo jako účelový dar také obci Číhošť v případě povinného spolufinancování při
čerpání dotace na údržbu nebo obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie, fary,
přilehlých staveb a pozemků u kostela v Číhošti. Jiné právnické nebo fyzické osobě
nemohou být nadační příspěvky poskytovány.
2) Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. O poskytnutí nadačního
příspěvku rozhoduje správní rada dle svého volného uvážení a to po zhodnocení
a zvážení všech skutečností a okolností, které považuje za podstatné.
3) Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje označení
příjemce nadačního příspěvku a účel použití nadačního příspěvku. Osoba, které byl
nadační příspěvek poskytnut, je povinna tento příspěvek použít v souladu s účelem
a případnými podmínkami stanovenými v rozhodnutí správní rady o udělení

Strana 3

příspěvku. Toto použití je na požádání správní rady tato osoba povinna spolehlivě
prokázat a doložit.
4) Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě
bude poskytnut příspěvek.
5) Nadační příspěvky se poskytují zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však
vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být
nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění.
6) Prostředky převedené na účet farního úřadu budou použity výlučně na předem určenou
plánovanou akci, kterou schvaluje správní rada po konzultaci se správcem kostela.
7) Prostředky převedené na účet obce Číhošť budou použity výlučně na předem určenou
plánovanou akci, kterou schvaluje správní rada po konzultaci se starostou.
8) Podmínkou pro uvolnění finančních příspěvků z Nadačního fondu je předložení
daňového dokladu (faktury, pokladního dokladu) s rozpisem materiálu, provedených
prací nebo procentuálním podílem povinné spoluúčasti dle předloženého rozpočtu –
vše odsouhlaseno správní radou.
9) Při čerpání finančního příspěvku nesmí zůstatek na běžném účtu Nadačního fondu
klesnout pod 5.000,- Kč.
10) Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být
poskytováno opakovaně.
Článek 10.
------------------------------------Změna statutu nadačního fondu.----------------------------------O změně Statutu Nadačního fondu rozhoduje správní rada a to dvoutřetinovou
většinou všech hlasů.
Článek 11.
------------------------------------Zrušení, likvidace a zánik fondu.----------------------------------1) O zrušení Nadačního fondu s likvidací rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu
zakladatele a správní rada volí likvidátora. Nadační fond zaniká ke dni výmazu
z nadačního rejstříku.
2) V případě zániku Nadačního fondu bude likvidační zůstatek převeden na jiný nadační
fond, jehož účelem je údržba nebo obnova jiného římskokatolického kostela či
obdobné římskokatolické církevní památky.
Tento Statut byl projednán a schválen správní radou Nadačního fondu kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Číhošti dne 15.12. 2016
V Číhošti dne 15.12. 2016

Věra Kovandová
předseda správní
rady

Milan Čepek
člen správní rady

Pavlína Zadražilová Jiřina Hoskovcová
člen správní rady
člen správní rady

Jaroslav Skála
člen správní rady

Revizor: Ing. Jana Hermanová ............................................
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