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Výroční zpráva  
Nadačního fondu SOU Rožnov p.R.  

za rok 2007 
 

Identifikace nadačního fondu: 
 
Nadační fond SOU Rožnov p.R. je právnickou osobou a je zapsán v nadačním rejstříku 
     vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu N, vložce č. 253. 
 
Sídlo nadačního fondu:    Školní 1698, 756 61 Rožnov  pod Radhoštěm.  
Identifikační 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 Melichaříková   -  revizor 
 
Hodnocené období : 
1.1.2007 – 31.12.2007 
 
Zákon o Nadačních fondech č. 227/97 Sb. § 25 odst. 2: 
 
a) Přehled o majetku  
 Finanční prostředky ( stav k 31.12. 2007) 
 Pokladna     7 522,-   Kč 
 Banka  35 610,-  Kč 
 Celkem  43 132,-  Kč 
 
 Závazky     0 Kč 
 Pohledávky    0 Kč 
 
b) Peněžní dary poskytnuté nadačnímu fondu 
 Finanční dary od 9 fyz. a práv. osob  39 000,- Kč  
 Příspěvky od rodičů a žáků      3 450,- Kč 
        z toho určené na provozní činnost    3 450,- Kč 
 Celková výše    42 450-,-  Kč   
        z toho vyšší než 10 000 Kč  -1 dárce 12 000 ,- Kč 
 
c) Použití majetku nadačního fondu 
 Majetek nadačního fondu byl použit v souladu s článkem III. statutu Nadačního fondu 
 SOU Rožnov p. R. na krytí nákladů  hlavní činnosti na účely, pro které byl fond zřízen,  
 v celkové výši  35 812,04  Kč  v tomto členění: 
 
 - podpora výchovně vzdělávacího procesu, podpora sportovních a kulturních aktivit 
  žáků (např. nákup vzdělávacích testů VEKTOR, vstupné a jízdné  na exkurze, příspěvek 
   na bruslení žáků,   
       21 791,54 Kč     
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 - modernizace materiálního vybavení, učebních pomůcek 
  (nákup sportovním potřeb pro sportovní kurz žáků (neoprénový oblek a obuv) 
        2 482,-    Kč 
 
 - podpora účasti žáků na reprezentaci školy ve středoškolských soutěžích, podpora 
  talentovaných žáků (cestovní náklady  při účasti v soutěžích, drobné věcné odměny za 
  mimořádné aktivity a studijní výsledky žáků, občerstvení při sportovním turnaji žáků)
    
        11 538,50   Kč 
 
Finanční prostředky nebyly poskytovány formou příspěvků, ale byly hrazeny skutečné náklady 
na jednotlivé akce doložené účetními doklady. 
        
d)  
Příspěvky vyšší než 10 000 Kč nebyly poskytnuty. 
 
e) 
Náklady související se správou fondu byly ve výši  2 376,50  Kč,  
 z toho   1 327,-,-  Kč – poplatky za vedení účtu u ČS a.s. 
         50,-    Kč -   poštovné  
       999,50 Kč – správa a údržba účetního software 
 
f) 
Dle § 24 odst. 2 nemusí být účetní závěrka ověřena auditorem. 
 
Roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy. 
 
Doplňující informace :  
Na základě smlouvy o sloučení ze dne 20.12.2007 se Nadační fond SOU Rožnov p.R. sloučil 
s Nadačním fondem Střední průmyslové školy elektrotechnické a jako přejímající fond nese od 
1.1.2008 nový název: Nadační fond SŠIEŘ Rožnov p.R., ostatní údaje zůstávají nezměněny. 
 
V Rožnově p. R. dne 21.4.2008 
 
Zpracovala:     
  Jana Majerovová, člen správní rady   ………………………………..........
  
 
 
Schváleno : 
  
 Ing. Milada Chamillová,  předsedkyně správní rady  …………………………………….. 
 
  
 Mgr. Tadeáš Stebel, člen správní rady   …………………………………….. 
 
  
 Mgr. Jarmila Melichaříková, revizor   .……………………………………. 


