
Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě

rozhodlo na svém zasedání č. 7 konaném dne 14.12.2015 pod bodem programu č. 8 v souladu
s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  spojení  s ustanovením  §  394  a  násl.  zák.  č.  89/2012  Sb.,
občanský zákoník, o založení,  a  touto   Z a k l á d a c í    l i s t i n o u  

                                                                     z a k l á d á   

Nadační fond – Nadační fond Nového Města na Moravě

Nadační  fond  Nového  Města  na  Moravě  je  právnickou  osobou  zaměřenou  ke  všeobecně
prospěšným  cílům  s plnou  způsobilostí  k právním  jednáním.  Vzniká  zápisem  do  nadačního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. 

Článek I.
Název a sídlo Nadačního fondu 

1.  Název nadačního fondu zní: Nadační fond Nového Města na Moravě.  

2.  Sídlo Nadačního fondu Nového Města na Moravě je: Vratislavovo nám. 103, 592 31            
     Nové Město na Moravě.

Článek II.
Zakladatel nadačního fondu

 Zakladatelem Nadačního fondu Nového Města na Moravě je město Nové Město na Moravě, IČO:
00294900.

Článek III.
Účel Nadačního fondu Nového Města na Moravě   

Účelem,  pro který  se  nadační  fond zakládá,  je  podpora sociálních,  kulturních,  společenských,
vzdělávacích,  sportovních  a  zdraví  prospěšných  aktivit  právnických  a  fyzických  osob  se
zaměřením na  podporu  projektů  a  aktivit  realizovaných  zejména  ve  prospěch  občanů  města
Nového Města na Moravě a jeho okolí. 

Článek IV. 
Vklad do nadačního fondu

Zakladatel město Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 
592 31 Nové Město na Moravě  vkládá do Nadačního fondu Nového Města na Moravě částku 
100.000,-Kč.
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Článek V.
Správní rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě

Správní rada je sedmičlenná.
Prvními členy správní rady jsou :

- Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.
- Petr Hladík
- MUDr. Zdeněk Kadlec
- Michal Šmarda
- Soňa Macháčková
- PharmDr. Lenka Nepustilová
- Mgr. Helena Šustrová

Článek VI.
Jednání za Nadační fond Nového Města na Moravě

Za Nadační  fond Nového Města na Moravě jednají  vždy dva členové správní  rady Nadačního
fondu  Nového  Města  na  Moravě  společně,  podepisování  za  Nadační  fond  Nového  Města  na
Moravě se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Nadačního fondu Nového Města
na Moravě připojí jednající dva členové správní rady Nadačního fondu Nového Města na Moravě
svůj podpis.

Článek VII.
Dozorčí rada Nadačního fondu Nového Města na Moravě 

Dozorčí rada je pětičlenná.
Prvními členy dozorčí rady jsou :

- Martina Laštovičková
- Ing. František Havlíček 
- Stanislav Marek
- Mgr. Hana Knapčoková
- Ing. Vladimíra Ondráčková

Článek VIII. 
Správce vkladu

Správcem vkladu je město Nové Město na Moravě, IČO: 00294900.

Článek IX.
Možnost změny právní formy

Správní rada se souhlasem všech členů správní rady po předchozím kladném vyjádření dozorčí
rady může rozhodnout o změně právní formy nadačního fondu na nadaci. Při tomto rozhodnutí
správní rada jednomyslně musí též odsouhlasit náležitosti stanovené pro nadační listinu nadačního
fondu.  K tomuto  rozhodnutí  správní  rady  s náležitostmi  stanovenými  pro  nadační  listinu  se
vyžaduje forma notářského zápisu. Správní rada je v takovém případě povinna do 30-ti dnů  před
zasedáním uveřejnit tento záměr v obchodním věstníku.

2



Článek X.
Zrušení Nadačního fondu Nového Města na Moravě

Správní rada je oprávněna rozhodnout o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolit  likvidátora
pouze tehdy, není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel.

Článek XI.
Změna zakládací listiny

O každé změně této zakládací listiny musí být rozhodnuto Zastupitelstvem města Nového Města
na Moravě.

V Novém Městě na Moravě dne   14.12.2015         

                  Michal Šmarda v.r.     Stanislav Marek v.r.

                        starosta                                                     místostarosta                            
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