Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 18/7
ze dne 19.6.2008
k návrhu na zřízení "Nadačního fondu Cesta ke vzdělání"
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

zřízení „Nadačního fondu Cesta ke vzdělání”

2.

zakládací listinu „Nadačního fondu Cesta ke vzdělání”, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení

3.

zvýšení rozpočtu běžných výdajů SMT MHMP v kap. 0461, § 3299 o částku 5.500
tis. Kč na vrub neúčelové rezervy kap. 1016, § 6409 jako majetkového vkladu ke
zřízení „Nadačního fondu Cesta ke vzdělání”

4.

použití částky 4,5 mil. Kč obdržených od provozovatelů sázkových her jako
majetkového vkladu ke zřízení „Nadačního fondu Cesta ke vzdělání”

ukládá
1. Radě HMP
1.
zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 24.6.2008

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
903
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 18/7 ze dne 19.6.2008

ZAKLÁDACÍ LISTINA
Nadačního fondu Cesta ke vzdělání
Článek 1.
1.1.

Název nadačního fondu: Nadační fond Cesta ke vzdělání

1.2.

Sídlo nadačního fondu: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Článek 2.

2.1.

Zřizovatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
Článek 3.

3.1.

Nadační fond se zřizuje za účelem:
poskytování finančních příspěvků prostřednictvím grantového programu zaměřeného
na
a) podporu stáží (studijních pobytů) nadaných žáků středních škol a studentů vyšších
odborných škol a konzervatoří, působících na území hlavního města Prahy, na
odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí
b) podporu účasti žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a
konzervatoří, působících na území hlavního města Prahy, popř. jejich pedagogů na
soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích v zahraničí.

Článek 4.
4.1. Zřizovatel se zavazuje vložit do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši:
10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).
4.2. Do vzniku nadačního fondu spravuje peněžitý vklad zřizovatele: Ing. Zdena Javornická,
zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy

Článek 5.
5.1.

Správní rada nadačního fondu má 6 členů.

5.2.

Zřizovatel jmenuje správní radu nadačního fondu na tříleté funkční období v tomto
složení:
MUDr. Pavel Bém,
Ing. Marie Kousalíková,
Jiří Růžička,
MUDr. Robert Grill, Ph.D.,
Ing. Eva Bartoňová,
Ing. Milan Johanis,

5.3.

Funkční období všech členů správní rady je tříleté, opětovné zvolení za člena správní
rady je možné. Veškeré členy správní rady s výjimkou prvních členů správní rady volí
správní rada na návrh Rady hlavního města Prahy, a to vždy nejméně tři měsíce před
skončením funkčního období příslušného člena správní rady, na jehož místo je volen
nový člen správní rady.

5.4.

Správní rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

5.5.

Způsob jednání a podepisování za nadační fond:
Jménem nadačního fondu jedná a podepisuje samostatně předseda správní rady
nebo místopředsedové správní rady, popřípadě písemně pověřený člen správní rady.

Článek 6.
6.1.

Dozorčí rada nadačního fondu má 3 členy.

6.2.

Zřizovatel jmenuje dozorčí radu nadačního fondu na tříleté funkční období v tomto
složení:
Ing. Zdena Javornická,
Ing. Dagmar Krutská,
Jan Slezák,

6.3.

Funkční období všech členů dozorčí rady je tříleté, opětovné zvolení za člena dozorčí
rady je možné. Veškeré členy dozorčí rady s výjimkou prvních členů dozorčí rady volí
správní rada na návrh Rady hlavního města Prahy, a to vždy nejméně tři měsíce před
skončením funkčního období příslušného člena dozorčí rady, na jehož místo je volen
nový člen dozorčí rady.

6.4.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

Článek 7.
7.1.

Pravidla omezení nákladů nadačního fondu se stanoví tak, že celkové roční náklady
nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 5 % majetku
nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
Článek 8.

8.1.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze
poskytnout, budou stanoveny statutem nadačního fondu.

