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NADAČNÍ FOND S NÁMI JE TU LÉPE! 

Zápis  

ze 17. zasedání Správní rady  

Nadačního fondu S námi je tu lépe! 

 

 

Datum konání: 3. dubna 2017 

Místo konání: Jablonné nad Orlicí 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Stav finančních prostředků na účtu Nadačního fondu S námi je tu lépe! 

3. Projednání Výroční zprávy za rok 2016 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

1. Úvod 

Zasedání Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! zahájil MUDr. Jiří Řezníček, člen správní 

rady nadačního fondu ve 14,00 hodin a seznámil přítomné s programem zasedání Správní rady. 

Zapisovatelkou jednání byla určena ing. Ladislava Kratochvílová. 

 

 

2. Stav finančních prostředků účtu Nadačního fondu S námi je tu lépe! k 31.03.2017 

Ing. Kratochvílová seznámila přítomné se stavem účtu Nadačního fondu S námi je tu lépe! 

k 31.03.2017, který činí 677.374,93 Kč (z toho kladný úrok ve výši 46,74 Kč). Přehled darů 

k 31.03.2017 je přílohou tohoto zápisu. 
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Zůstatek finančních prostředků včetně pohybu na účtu v minulém období dle projektů v Kč 

(zohledněny úhrady za služby auditora a úroky k 31.3.2017) 

386 386,93 z minulých projektů 

891 030,00 echokardiograf 

337 250,00 monitor STAN 

2 700,00 knoflíkiáda 

898 700,00 bez VS 

-1 500 000,00 převod na NPK, a.s. dne 27.12.2016 

-338 692,00 převod na NPK, a.s. dne 10.3.2017 

677 374,93 stav účtu k 31.3.2017 

 

Podrobný přehled viz příloha zápisu 

 

3. Projednání Výroční zprávy za rok 2016 

Správní rada Nadačního fondu S námi je tu lépe! projednala Výroční zprávu za rok 2016. Účetní 

závěrka bude podléhat auditu, tento v současné době probíhá. Výroční zpráva za rok 2016 byla 

vzata správní radou Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“ bez výhrad. Schválení Výroční zprávy za 

rok 2016 správní radou bude realizováno v návaznosti na výrok auditora k roční účetní závěrce. 

Výroční zpráva za rok 2016, Roční účetní závěrka za rok 2016 jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

4. Různé 

Projekt „Fetální monitor STAN“ – podrobné informace týkající se možností nákupu (cena, termín) 

zajistí a doloží MUDr. Řezníček, člen správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! v rámci 

příštího jednání správní rady. 

 

5. Závěr 

Termín příštího zasedání Nadačního fondu S námi je tu lépe! bude stanoven pozvánkou po 

předchozím odsouhlasení programu jednání, který připraví člen Správní rady Nadačního 

fondu S námi je tu lépe! MUDr. Jiří Řezníček ve spolupráci s předsedou Správní rady 

Nadačního fondu S námi je tu lépe! Ing. Kvido Štěpánkem.  

Jednání nadačního fondu bylo ukončeno v 15.45 hodin. 
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Členové Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! (viz. prezenční listina) 

 

 
Rozdělovník:  

Správní rada NF 

Čestná rada NF 

Zřizovatel NF 

Ředitel NF 

Revizor NF 


