VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU
BUSHIDO – IRU

ZA ROK 2010

ÚVODNÍ SLOVO
Nadační fond Bushi Do - IRU vznikl s vizí podpory chovu a vývoje plemene Akita inu v
České republice.

POSLÁNÍ A CÍL NADAČNÍHO FONDU
Jsme přesvědčeni, že pes je stále nejlepším přítelem člověka a Akita inu patří mezi psí
fenomény zejména proto, že zástupci tohoto plemene mohou být společníkem seniora,
aktivního sportovce i dítěte.
Cílem je podpora takových projektů, které budou přispívat k eliminaci problematické stránky
chovu či vývoje tohoto plemene a naopak podporovat další rozvoj zdravé chovné základny
tohoto plemene zejména v České republice, zprostředkování výměny informací a poznatků
jednotlivých chovných stanic, majitelů i odborníků z různých kynologických profesí.

ZALOŽENÍ NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond BushiDo - IRU byl založen zřizovací listinou dne 23. 5. 2010 a zapsán do
nadačního rejstříku Krajského soudu v Plzni dne 7. 8. 2010 v oddíle N, vložka 103.
Zřizovatelé jsou Jiří a Gabriela Šimanovi. Majetkový vklad zřizovatelů - 3 000 Kč.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Sídlo nadačního fondu:
Sokolovská 1045/62, Plzeň 323 00
Identifikační číslo:
29104882
Statutárním orgán:
Statutárním orgánem je správní rada. Správní rada má 3 členy ve složení:
Předseda správní rady
Jiří Šiman, nar. 3. 12. 1978, trvale bytem Sokolovská 118, Plzeň
Místopředseda správní rady
Bc. Gabriela Šimanová, nar. 25. 3. 1974, trvale bytem Sokolovská 62, Plzeň
Člen správní rady
Mgr. Libor Šiman, nar. 2. 6. 1980, trvale bytem Manětínská 12, Plzeň
Způsob jednání:
Za nadační fond jedná předseda nebo místopředseda správní rady samostatně.

Nadační fond má kontrolní orgán ve funkci revizora.
Revizorem je Eva Konradyová, DiS., nar. 23. 3. 1974, trvale bytem Hraniční 8, Plzeň
Zřizovatelé nadačního fondu:
Zřizovateli nadačního fondu jsou manželé Šimanovi.
Činnost v daném roce:
V roce 2010 byla provedena koncepční příprava pro materiální sbírku za účelem pomoci
Hospicu pro opuštěné psy Azyl Rita, který bude realizován v roce 2011.
Vyplacené mzdy a odměny:
Fond nevyplatil žádné mzdy ani odměny.
Statutárním orgánům nebyly vyplaceny žádné odměny.

V Plzni dne 30. 6. 2011

Za Nadační fond BushiDo - IRU
G. Šimanová

