
 
Jednání Správní rady NF ze dne 10.04.2017  
Místo konání: Albrechtice nad Orlicí 
 

ZÁPIS č. 3/2017 
 
Přítomni :   Mgr. Miroslav Hofmann, Ing. Vladan Haleš, Mgr. Jan Míl 
Omluveni : 0 
Hosté:   členové Dozorčí rady NF – Mgr. René Příhoda, Ing. Martin Zbořil, Ing. Petr Vítek 
  předseda KFS - Václav Andrejs  
 
1) Kontrola úkolů 
Úkol : 2/1 - splněno 
Úkol : 2/2 – v trvání 
Úkol : 2/3 – v trvání 
Úkol : 2/4 – v trvání 
Úkol : 2/5 - splněno 
Úkol : 2/6 – v trvání 
 
2) Změny Zakládací listiny a statutu Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže 
Královéhradeckého kraje a zápis do nadačního rejstříku. 
Správní rada, v souladu se Zakládací listinou a statutem Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže 
Královéhradeckého kraje, na základě návrhu zakladatele nadačního fondu, schvaluje změny v Zakládací 
listině a statutu Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje následovně: 
 
Schvaluje úpravu účelu: 
na místo: 
poskytování příspěvků na školy mladých rozhodčích 
 
bude uvedeno: 
poskytování příspěvků na podporu, vzdělávání a přípravu rozhodčích 
 
Schvaluje úpravu jednání statutárního orgánu: 
 
na místo: 
Jménem nadačního fondu jedná vždy společně předseda správní rady a kterýkoliv člen správní rady. 
Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí předseda správní 
rady a kterýkoliv člen správní rady své podpisy. 
 
bude uvedeno: 
Jménem nadačního fondu jednají vždy 2 členové správní rady. Podepisování se děje tak, že k napsanému 
nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí dva členové správní rady své podpisy. 
 
Schvaluje změnu funkčního období správní a dozorčí rady následovně: 
Funkční období správní rady je čtyřleté. 
Funkční období dozorčí rady je čtyřleté. 
 
 
 



Členové SR a DR se dohodli na společném postupu při zápisu do nadačního rejstříku. Čestná prohlášení 
dodají nově zvolení členové SR a DR do 30.4.2017 na adresu KFS. 
SR Pověřuje Mgr. René Příhodu zasláním zápisu změn údajů do nadačního rejstříku. 
Úkol : 3/1  Odpovídá : R. Příhoda, M. Hofmann   Termín : do 30.04.2017 
 
3) Žádost o dotaci na trenéry mládeže OFS 
SR se zabývala vypracovaným návrhem o dotaci. Na základě připomínek bude žádost opravena a odeslána 
na Krajský úřad.  
Úkol : 3/2  Odpovídá : J. Míl      Termín : do 30.04.2017 
 
Další setkání Správní rady svolá předseda SR dle potřeby. 
 
V Albrechticích nad Orlicí 
 
Mgr. Miroslav Hofmann 
předseda správní rady 


