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Výpis
z nadačního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 1613

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel nadačního fondu:

31. května 2018
N 1613 vedená u Městského soudu v Praze
42 FS nadační fond
Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
071 62 171
Nadační fond
Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality
života a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování
základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu
jednotlivce i společnosti jako celku.
V této souvislosti nadační fond uskutečňuje zejména nadační činnost směřující k
(i) podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní stav
a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ, (ii) rozvoji vzdělanosti a podpoře
talentovaných mladých lidí, (iii) podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití,
(iv) podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména z hlediska jejich materiální
vybavenosti, (v) podpoře umění a umělecké tvorby talentovaných lidí, (vi) obnově
a zachování kulturně-historického fondu, (vii) zlepšování kvality životního
prostředí a podpoře ekologických projektů a (viii) podpoře obecně prospěšných a
potřebných aktivit.

Správní rada:
předseda správní
rady:
Ing. MARINA MARKVARTOVÁ, dat. nar. 8. února 1973
Družstevní 952, 253 01 Hostivice
Den vzniku funkce: 31. května 2018
Den vzniku členství: 31. května 2018
člen správní rady:
Ing. LUCIA ŽIVOROVÁ, dat. nar. 17. září 1969
Průběžná 104, 277 45 Úžice
Den vzniku členství: 31. května 2018
člen správní rady:

Počet členů:
Způsob jednání:

MARKÉTA KOVANDOVÁ, dat. nar. 9. dubna 1974
Chvalkovická 1846/27, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Den vzniku členství: 31. května 2018
3
Jménem nadačního fondu jedná každý člen správní rady samostatně. Písemné
právní jednání vyžaduje podpis předsedy správní rady a alespoň jednoho dalšího
člena správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu
nadačního fondu připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem nadačního
fondu.

Revizor:
Mgr. JITKA BLAŽANINOVÁ, dat. nar. 4. října 1968
Dolní Rokytnice 39, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Den vzniku funkce: 31. května 2018
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Zakladatel:
42 Financial Services a.s., IČ: 284 92 722
Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11000
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
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