
Výroční -zpll"u
NadačnÍho fondu ssIER Rožnov p.R.

za rok2009

Identifikace nadačního fondu :

Nadační fond SŠIEŘ Rožnov p.R. je právnickou osobou a je zapsán v nadačním rejstřiku
vedeném u Krajského soudu v ostravě v oddílu N, vložce č.253.

Sídlo nadačního fondu: Škotni 1698, 756 6l Rožnov pod Radhoštěm.
IdentiÍikační číslo nadačního fondu . 268 42 785.

Správní rada:
Ing. Milada Chamillová - předsedkyně správní rady
Jana Majerovová - člen správní rady
Mgr' Tadeáš Stebel - člen správní rady
Mgr. Jarmila Melichďíková - revizor

Hodnocené období:
1.1.2009 -3t.t2.2009

Zákon o Nadačních fondech č..227191sb. s 25 odst.2:

a) Přehled o majetku
Finanční prostřcdky ( stav k 31.12. 2009)
Pokladna 7 243,- Kč
Banka 3 372,43 Kč
Celkem I0 615,43 Kč

Záxazky 0 Kč
Pohledávky 0 Kč

b) Peněžní dary poskytnuté nadačnímu fondu
Finanční dary od 3 fyz.a práv. osob 9 850'- Kč

c) Použití majetku nadačního fondu
Majetek nadačního fondu byl použit v souladu s článkem III. statutu Nadačního fondu
sŠtpŘ Rožnov p. R. na krytí nákladů hlavní činnosti na účely' pro které byl fond zřizen,
v celkové výši 15 s27 Kč) natyto účely:
- podpora qýchovně vzdělinaciho procesu, podpora sportormich a kultumích aktivit

žtíků podpora účasti ž
Konkrétně se jednalo o t1.to akce:
- cestovní naklady při účasti žráků v soutěŽi Zlatý p1lník v opavě,
- pronájem sálu a poháry při soutěži žžtkyŤ oboru Kadeřnice
- 2 pÍedntášky Státního zdravotního ústavu pro dívky
- věcné odměny za mimořádné aktivity a studijní výsledky žáků (olympiády, SoČ)'
- doprava na veletrh Kabo Styl Brno a doprava na soutěž Žáků ve florbale
- oběerstvení při sportovních turnajích žáků - fotbal, florbal' hěuená



Finanční prostředky nebyly poskytovríny formou pfispěvků, ďe byly hrazeny skutečné náklady
na jednotlivé akce doložerré účetními doklady.

d)
Příspěvky vyšší než l0 000 Kč nebyly poskytnuty.

e)
Nárklady související se správou fondu byly ve \ďši 1312 Kč'

z toho l 3l2,- Kč _ poplatky zavedení účtu u Čs a.s.

f)
Dle $ 24 odst. 2 nemusí byt účetní zigérka ověřena auditorem.

Roční účetní závěrka je přílohou výroční zptávy.

V Rožnově p. R. dne 27.4.2o1o

Zpracovala:
Jana Majerovová; člen správní rady

Schválili :

Ing. Milada Chamillov{ předsedkyně správní rady

Mgr. Tadeáš Stebel, člen správní rady

Mgr. Jarmila Melichďíkovrá' revizor

Nldrlďíondsšm'nfuil.
štotní 1698

?56 6l Rořno' pod Radho&ln
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