HRAD KÁCOV – nadační fond

U-3/3-2019

USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY
o organizaci dokumentů nadačního fondu
Správní rada, uvědomujíc si důležitost organizace dokumentů tak, aby nevznikal zbytečný zmatek a
mimořádný chaos v orientaci dokumentů, jimž je přikládán určitý význam, a dělavše snadnější
prostředí ve snaze se vyhnout vzrůstající byrokracii, přijímá toto usnesení.
I.
Správní rada si je vědoma chybějících dokumentů, proto do 30. 6. 2019 přijme:
1) postihovou listinu nadačního fondu;
2) vzor dokumentů pro dárce nadačního fondu.
II.
Správní rada si je vědoma vytíženosti ředitele nadačního fondu, proto mění usnesení o upřesnění kompetencí
ředitele n. f. takto:
Stávající čtvrtý odstavec začínající slovy: "Ředitel nadačního fondu předkládá správní radě průběžně" se ruší
a nahrazuje odstavcem znějícím takto:
"Ředitel nadačního fondu předloží žadateli výsledky hospodaření nadačního fondu, je-li jím alespoň 1 člen
správní rady či revizor. Ředitel nadačního fondu předkládá správní radě zprávu o své činnosti a plnění
usnesení správní rady, a to jednou za období 6 měsíců. Tyto zprávy budou veřejně přístupné v sídle
nadačního fondu."
III.
Správní rada se rozhodla z důvodu větší přehlednosti navrhnout nová pravidla pro číslování dokumentů:
a) Jde-li o rozhodnutí správní rady, správní rada stanovuje vzor R-X/Y-ZZZZ;
b) Jde-li o usnesení správní rady, správní rada stanovuje vzor U-X/Y-ZZZZ;
c) Jde-li o rozhodnutí soudné komise, správní rada stanovuje vzor S-X/Y-ZZZZ.
•

X je pořadové číslo dokumentu ve schváleném roce, Y je číslo zápisu a ZZZZ je rok schválení
usnesení či rozhodnuutí.
a přečíslit stávající dokumenty takto:
a) číselné označení zakládací listiny se mění na Z-1/2018;
b) číselné označení statutu se mění na Z-1/2019;
c) číselné označení rozhodnutí o platovém ohodnocení se mění na R-1/1-2018;
d) číselné označení jednacího řádu správní rady se mění na R-1/1-2019;
e) číselné označení usnesení o upřesnění kompetencí ředitele n. f. se mění na U-2/1-2019.
IV.
Usnesení schváleno na řádné schůzi správní rady 12. 4. 2019.

