
Nadač ní fond Helpí nek
Pří borská 1494
Frýdek-Mí stek 738 01

Rezignace z funkce předsedy Nadač ní ho fondu Helpí nek

Já, ní ž e podepsaný Matouš  Polák, trvale bytem na adrese Komenské ho 159, Fryidek-Mí stek, tí mto
podávám rezignaci z funkce předseda Nadač ní ho fondu Helpí nek, se sí dlem Pří borská 'J,494, Frýdek-

Mí stek 738 01.

V souladu se stanovami konč í  moje funkce po uplynutí výpovědní  lhů ty, tj. dva kalendářní  měsí ce,

ode dne doruč ení  rezignace z funkce předsedy, V pří padě nástupce na pozici předsedy nabývá

rezignace platnost v den podpisu s novým předsedou Nadač ní ho fondu Helpí nek,

Matouš  polák

Ve Frýdku - Mí stku, dne 20.1,1,.2O2O
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óo zápis z iednání  správní  radv Nadač ní ho fondu Helpí nek

dne 20.1 1,2020 ve Frýdku tVí stku

Pří tomni: veronika Bolková
kateřina poláková

Jarmila planková

[r/atouš  Polák
kateřina Tů mová Blablová

Program 1) lnformace o rezignaci předsedy Nadač ní ho fondu
2) lnformace o uplynulé m roce
3) lnformace o plánech do roku 2021
4)Veřejná sbí rka
5) Volba orgánů  Nadač ní ho fondu
6) Návrh na změnu statutu

ad 1) Odstoupení  předsedy Nadač ní ho fondu Helpí nek
Pan l\rlatouš  Polák podal pí semně svou rezignaci na funkci předsedy
Nadač ní ho fondu Helpí nek. Správní  rada rezignaci přijala a dohodla se na
okamž ité  volbě nových orgánů  správní  rady,

ad 2) lnformace o uplynulé m roce
Paní  Veronika Bolková přednesla správní  radě a revizorovi Nadač ní ho fondu
struč né  informace o finanč ní m poč í nání  Nadač ní ho fondu od zač átku roku
2020 do 15.11.2020. Dále byly struč ně shrnuty informace o akcí ch, ktených se
tým Nadač ní ho fondu zú č astnil a o aktivitách, které  na nich proběhly. Správní
rada byla informována o vš ech projektech, které  jsou Nadač ní m fondem
zaš tí těny.

ad 3) lnformace o plánech pro rok2021
Správní  rada byla informována o plánech na rok 2021. Nově oproti
loňským letů m bude Nadač ní fond aktivně vyhledávat mož nosti
financování z veřejně dostupných finanč ní ch zdrojů . Nadač ní  fond se
nadále bude aktivně starat o podporované  děti, bude se podí let na
veřejných akcí ch, na které  bude přizván a i nadále bude podporovat
projekty do ktelých je nyní zapojen. l nadále povede ú č et veřejné  sbí rky
Nově chce tým nadač ní ho fondu aktivně komunikovat s neziskovými
subjekty ze své ho nejbliž š í ho okolí .

ad 4) Veřejná sbí rka
Správní  rada byla informována o první m vyú č tování veřejné  sbí rky, která
bylazalož ena v roce 2019.

ad 5)Volba orgánů  Správní  rady



. Veronika Bolková byla zvolena předsedkyní Správní rady plným
poč tem hlasů  správní  rady

. Mí stopředsedkyní  byla nově zvolena paní  Kateřina Tů mová
Blablová plným poč tem hlasů  správní  rady

. č lenem správní  rady nadále zů stává Kateřina Poláková
r Revizorem pro Nadač ní fond Helpí nek a jeho správní  radu zů stává

Jarmila planková

ad 6) Zmé na statutu
Správní  rada souhlasila se změnou statutu v plné m rozsahu
navrhovaných změn dle přilož ené  pří lohy - ZtMĚNA STATUTU

Ve Fryidku-lVí stku, dne 20,1 1.2020

Stávají Správní  rady
[vatouš  polák

Ve Fqýdku-lVí stku, dne 20.1 1,2020

é *tl*/
Nouý předseda Správní  rady
veronika Bolková

luiřouarí .doioiIipro-1-grl-ir;ii- Popodle ověřovací  knihy poŠ iý:-Ěiýaek-1,1í stei<
Vlastnoruóně podepsal:' l'latóuš  PÓiái ----

Datum a ní sto narození : ló,l0,t989

Adresa pobytu: Frýdek-1,1í stek, |lí str

Druh a,č . předlož .dokl. totož nosti :

20?57 6l'46

f rýdek-1,1í stek 12 dne 20.11.2020
Bukovjanová Věra

i:č : jji02-0í 2F00I9_-
12

, F rýdek-llí ste k, okr ./r -u,

sfé ho l

dní  raz
'E1,

ek, okr. F-1,1,l(omen

0bč anský prů kaz

fu*
Podpis, ú  ře,

c}

§

0věřovací  dolož ka pro IeqaIizaci Poř.č : 73802-0325-008l
Podle ověřovací  knihy poš tv: Frýdek-l'lí stek l2
Vlastnoruč ně podepsal:' Veróní ka'Bolková 7}
Datun a mí sto narození : l0.05.1992,Frýdek-}listek, okr, F-ll,

Adresa pobytu: Frýdek-1,1í stek, Frýdek, okr. F-l!,Lí skovecká
CI

ňt', l

Druh a č .
2ll1819

i-,!l
iÉ

edlož ,dokl, totoinosti: 0bč anský prů kaz ?

-+9í ,

llistek l2 dne 20.11.2020
nová Věra

...É +r=
Podpis, ú řední  ralí

o
Fr ú de k-
Bukovja

b1§oď

í qv

\" .4

.,l



\

pREzENč Ní  LlSTlNA zE SETKÁNí  SpRÁvNí  nnoy ZE DEN 20.11.2020

Datum Jmé no funkce podpis

20.11,2020 ]vatouš  polák předseda správní  rady

20,11.2o2o Veronika
Bolková

mí stopředseda správní  rady frMj,/
20,11.2020 Kateřina

Poláková
č len správní  rady

20.11.2020 Jarmila
Planková

revizor fu'/?
20j1.2020 Kateřina

Tů mová
Blablová

nově volený č len
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STATUT Nadač ní ho fondu Helpí nek

Č tánek l.
Název a sí dlo nadač ní ho fondu

Název nadač ní ho fondu zní : Nadač ní fond Helpí nek.
Sí dlo nadač ní ho fondu je: Frýdek-tVí stek,
Nadač ní ho fond je založ en na dobu neurč itou.

Č tánek It,
zakladatel

Zakladatelem nadač ní ho fondu je: pan Matouš  Polák, datum narození  16.10.1989, bytem
Fnýdek-Mí stek, Mí stek, Komenské ho 1 59.

Č tánek ltl.
ú č et nadaění ho fondu

Úč elem nadač ní ho fondu je podpora předč asně narozeným dětem, dětem se zdravotní mi
problé my, handicapem, dětí  bez rodič ů , pomoc rodinám v těž kých ž ivotní ch situací ch;
podpora nemocnič ní ch oddělení , sportovní ch, č i sociálně-zdravotní ch aktivit, podpora kultury
a prolektů  neziskových organizací .

Č lánek lV.
Majetek nadač ní ho fondu

1 . Majetkový vklad nadač ní ho fondu č iní  100.000 Kě, slovy: jednostotisí c korun č eských, a je
tvořen vkladem zakladatele.
2. Správcem nadač ní ho vkladu je vž dy předseda Správní  rady.
3. Majetek nadač ní ho fondu je soubor vzniklý z vkladů  a darů  do nadač ní ho fondu. Majetek
nadač ní ho fondu nesmí  být předmětem zajiš tění  závazku, tento majetek lze použ í t k investici
považ ované  za obezřetnou.
4. Nadač ní  fond mů ž e zí skávat dále majetek v podobě zejmé na darů , dalš í ch vkladů  do
nadač ní ho fondu. Dary, pří padně dalš í vklady mohou být peněž ité  tak nepeněž ité .
5. Nadač ní  fond se nesmí  podí let na podnikání jiných osob s výjimkou podnikání  akciových
společ ností . Celkový dosah majetkové  ú č asti nadač ní ho fondu na podnikání akciových
společ ností  nesmí  přesáhnout2OVo, slovy: dvacet procent, z majetku nadač ní ho fondu po
odeč tení  hodnoty nadač ní ho jmění .
6. Majetek nadač ní ho fondu mů ž e být tvořen pouze peněž itými prostředky, cennými papí ry,
nemovitými a movitými věcmi, jakož  ijinými majetkovými právy a jinými majetkovými
hodnotami, které  splňují  předpoklad trvalé ho výnosu a neváznou na nich zástavní  práva.
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Č Iánek V.

Orgány nadač ní ho fondu

Orgány nadač ní ho fondu jsou
a) správní  rada;
b) revizor.

Č lánek Vl.
Správní  rada

1. Správní  rada je statutární m orgánem nadač ní ho fondu, ří dí jeho č innost, jedná jeho
jmé nem a spravuje majetek nadač ní ho fondu.
2, Správní rada má 3, slovy: tři, č leny.
3. Č leny správní  rady nadač ní ho fondu jsou:
a) paní Veronika Bolková, datum narození  10.5.1992, bytem Fnýdek-lVí stek, Fnýdek,
Lí skovecká 2867,
b) paní  Kateřina Poláková, datum narození  10.8.1960, bytem Fnýdek-It/í stek, Frydek,
Novodvorská 3057,
c) paní  Kateřina Tů mová Blablová, datum narození  12,6,1990, bytem tt/yslí k 31, Palkovice.
4. Správní  rada volí ze své ho středu předsedu a mí stopředsedu, a to na první m zasedání
správní  rady větš inou hlasů  vš ech. Správní  rada dále volí  předsedu a mí stopředsedu při
skonč ení funkce stávají cí ho předsedy a mí stopředsedy správní  rady č i při zániku jeho
funkce jiným způ sobem.
5. Předseda a mí stopředseda správní  rady mů ž e být zvolen do té to funkce i opakovaně.
6, Předseda správní  rady svolává airí dí  zasedání  správní  rady, a to nejmé ně třikrát roč ně.
Předseda správní  rady je povinen svolat správní  radu vž dy, pož ádají -li o to alespoň dva
č lenové  správní  rady nadač ní ho fondu nebo revizor nadač ní ho fondu.
7. Nadač ní fond zastupuje kaž dý č len správní  rady samostatně.
8, Kdo zanadač ní  fond podepisuje, připojí k jeho názvu svů j podpis, pří padně i ú daj o své
funkci.
9. Funkč ní  období  č lena správní  rady je pětileté .
10. Nouý č len správní  rady se volí  na návrh zakladatele nadač ní ho fondu nebo na návrh
č lena správní rady,
11. Správní  rada volí  a odvolává své  č leny sama.
12. Č lena správní  rady lze zvolit i opakovaně.
13, Správní  rada je usnáš ení schopná, zú č astní -li se její ho zasedání  nadpolovič ní  větš ina
její ch č lenů .
14. K rozhodnutí  nadač ní ho fondu je vž dy zapotřebí  nadpolovič ní  větš iny vš ech č lenů . Při
rovnosti hlasů  rozhoduje hlas předsedy správní  rady.
15. Správní rada odvolá z funkce své ho č lena, ktery závaž ně nebo opakovaně poruš il
povinnosti stanovené  zakládací  listinou nebo statutem nadač ní ho fondu, nebo ktený poruš il
zákon způ sobem zjevně naruš ují cí m pověst nadač ní ho fondu.
16. Zanikne-li č lenství ve správní  radě, zvolí  správní  rada nové ho č lena do 3, slovy: tří ,
měsí ců .
17. Do pů sobnosti správní  rady nálež í :
a) rozhodovat o změnách statutu,
b) vedení  ú č etnictví  nadač ní ho fondu,



c) schvalování  ú č etní  závé rky a výroč ní  zprávy o č innosti nadač ní ho fondu a jeho

hospodaření ,
d) rozhodnutí  o změně právní formy nadač ní ho fond.u na nadaci, a to dle § 399 a násl,

obč anské ho zákoní ku,
e) volba a odvolávání  revizora nadač ní ho fondu,
f) rozhodnutí v dalš í ch věcech, jež  si vyhradí  a jež  nejsou v rozporu se zákonem, zakládací

listinou nebo tí mto statutem a nenálež ejí do pů sobnosti revizora.

18. Č lenové  správní  rady nadač ní ho fondu jsou povinnijednat s pé č í  řádné ho hospodáře,

dbát na dobré  jmé no nadač ní ho fondu a plnění jeho poslání . Jsou povinni zachovávat
mlč enlivost o dů věrných informací ch a skuteč nostech, které  se dozvěděliv souvislosti s
plnění m své  funkce.

Č Iánek Vll.
Revizor

1 . Revizor je kontrolní  a revizní  orgán nadač ní ho fondu.
2. Revizorem je paní  Jarmila Planková, Havlí č ková 443, Polanka Nad Odrou - Ostrava

3, Funkč ní  období je pětileté .

4. Revizora volí a odvolává správní  rada.
5. Revizora lze volit i opakovaně.
6. Nový revizor se volí  na návrh zakladatele nadač ní ho fondu nebo na návrh č lena správní

rady.
7. Správní  rada odvolá revizora z funkce, pokud závaž ně nebo opakovaně poruš uje

povinnosti stanovené  zakládací  listinou nebo statutem nadač ní ho fondu, nebo ktený poruš il

zákon způ sobem zjevně naruš ují cí m pověst nadač ní ho fondu.
8. Do pů sobnosti revizora nálež í  zejmé na:
a) dohlí ž ení  na to, zda správní  rada vykonává pů sobnost v souladu se zákonem a ve shodě

se zakládací  listinou i statutem,
b) kontrola plnění  podmí nek stanovených pro poskytování  pří spěvků ,

c) upozorňování správní  rady na zjiš těné  nedostatky a podávání  návrhů  na jejich odstranění ,

d) kontrola vedení  ú č etnictví a přezkum roč ní , mimořádné  a konsolidované  ú č etní  závěrky,

e) vyjádření se k výroč ní  zprávé ,
f) nejmé ně jedenkrát roč ně podat zprávu o své  kontrolní  č innosti správní  radě v pí semné

formě,
g) svolat zasedání správní  rady, pokud tak k návrhu revizora neuč iní  předseda správní  rady,

h) mož nost v rozsahu své  pů sobnosti nahlí ž et do dokladů  nadač ní ho fondu a pož adovat od

č lenů  správní  rady nadač ní ho fondu nebo její ch zaměstnanců  vysvětlení  k jednotlivým

zálež itostem.
9. Revizor nadač ní ho fondu je povinen jednat s pé č í  řádné ho hospodáře, dbát na dobré
jmé no nadač ní ho fondu a plnění jeho ú č elu. Revizor je povinen zachovávat mlč enlivost o

dů věrných informací ch a skuteč nostech, které  se dozvěděl v souvislosti s plnění m své
funkce.
10. Funkce revizora je nesluč itelná s funkcí  č lena správní  rady.



Č tánek VlIt.

Podmí nky pro poskytování  pří spěvku z majetku nadač ní ho fondu

1. Nadač ní m pří spěvkem se rozumí vš e, co je v souladu se zákonem a v souladu s tí mto
statutem poskytnuto třetí osobě za ú č elem podpory předč asně narozeným dětem, dětem se
zdravotní mi problé my, handicapem, dětí  bez rodič ů , pomoc rodinám v těž kých ž ivotní ch
situací ch; podpory nemocnič ní ch oddělení , sportovní ch, č i sociálně-zdravotní ch aktivit,
podpory kultury a projektů  neziskových organizací .
2. Pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu je mož né  poskytnout právnickým nebo fyzickým
osobám za ú č elem podpory předč asně narozeným dětem, dětem se zdravotní mi problé my,
handicapem, dětí  bez rodič ů , pomoc rodinám v těž kých ž ivotní ch situací ch; podpory
nemocnič ní ch oddělení , sportovní ch, č i sociálně-zdravotní ch aktivit, podpory kultury a
projektů  neziskových organ izací .
3. Pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu bude poskytnut osobě, kterou vybere správní  rada
s uvedení m zámé ru, na ktery má být pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu poskytnut, když
tento záměr musí  být v souladu s ú č elem, pro ktený se zřizuje tento nadač ní fond,
4. Pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu poskytnutý nadač ní m fondem je pří jemce, jemuž
byl pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu poskytnut, povinen použ í t v souvislosti s
naplňování m ú č elu, pro ktený mu byl pří spěvek poskytnut.
5. Pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu je poskytován pouze na základě uzavřené  smlouvy
mezi nadač ní m fondem a osobou vybranou správní radou,
6. Pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu nelze poskytnout č lenů m orgánů  nadač ní ho fondu,
byt'by tyto osoby splňovaly podmí nky pro jejich poskytnutí .
7. Pří spěvek z majetku nadač ní ho fondu lze poskytnout zakladateli nadač ní ho fondu, pokud
splní  podmí nky pro poskytnutí  pří spěvku.
8. Dokumentace k poskytnutým pří spěvků  z majetku nadač ní ho fondu se uchovává po dobu
deseti let od poskytnutí  pří spěvku.

Č tánek tX.
Výroč ní zpráva

1. Nadač ní fond sestaví výroč ní  zprávu do konce 6., slovy: š esté ho, měsí ce od uplynutí
předcházejí cí ho ú č etní ho období .
2,Yýroč ní  zpráva bude uveřejněna do 30, slovy: třiceti, dnů  od její ho schválení  správní
radou a zpří stupněna na stránkách nadač ní ho fondu.

Č tánek IX.
Mož nost změny právní  formy

Zakladatelské  právní jednání  výslovně připouš tí  mož nost změny právní  formy nadač ní ho
fondu na nadaci.

Zakládací  listinu mění  správní  rada se souhlasem předsedy Nadač ní ho fondu

č táne* x.
Změna zakládací  l isti ny



Č lánek Xl.
zruš ení  nadač ní ho fondu

1. Není -li trvale mož né , aby nadač ní  fond nadále plnil svů j ú č el, rozhodne správní  rada o
zruš ení  nadač ní ho fondu s likvidací  a zvolí  likvidátora.
2. Návrh na zruš ení  nadač ní ho fondu je oprávněn podat revizor s odů vodnění m.
3, Neplní -li nadač ní fond ú č el, pro ktený byl zří zen, na návrh osoby, která na tom osvědč í
právní  zájem, nadač ní  fond zruš í  soud a naří dí jeho likvidaci.

Č lánek Xlt.
závěreč ná ustanovení

Nestanoví -li tato zakládací  listina jinak, ří dí  se ustanovení mi obč anské ho zákoní ku

Ve Fnýdku-lt/í stku, d 20.11.2020

Stávají cí  Předseda Správní  rady
Matouš  polák

Ve Fnýdku-lMí stku, dne 20,1 1. 2020

Nový předseda Správní  rady
veronika Bolková

Ověřovací  doIož ka oro
podle ověřovací  knihv
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