adace města Letovice
pro rozvoj kultury a životního prostředí

Výroční zpráva za rok 1998

v Letovicích dne 9. června 1999

Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
je právnickou osobou zřízenou usnesením Městského zastupitelstva v Letovicích dne 22.
června 1995 a zaregistrovanou u Okresního úřadu v Blansku. V roce 1998 se transformovala
v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a byla dne 22.
prosince 1998 zapsána v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeného Krajským obchodním
soudem v Brně, oddíl N, vložka 104.
Základním posláním je kulturně osvětová a výchovná činnost v oblasti rozvoje kultury a
životního prostředí ve prospěch města Letovice, naplňovaná přes zájmové a neziskové
organizace, spolky, sdružení i jednotlivce, kteří toto poslání pomáhají uskutečňovat. Od
svého vzniku se nadace v tomto duchu podílela na řadě akcí v rámci města i jeho 13 místních
částí. Některé přitom nepodporuje pouze finančně, ale podílí se na nich i organizačně.
Zdrojem příjmů jsou v převážné míře peněžní dary a příspěvky od fyzických a právnických
osob, výnosy z vlastního majetku, dobrovolné příspěvky zřizovatele a tržby z prodeje hodnot
vytvořených nadací nebo v souvislosti s její činností.
Základní jmění tvoří nemovitý majetek, konkrétně budova č.p. 96, pozemek p. č. 7,
zastavěná plocha v k.ú. Letovice. Cena nemovitosti dle odhadu znalce ke dni 2. listopadu
1998 činí 662.930,- Kč. Tento majetek získala nadace darem od města Letovice na základě
darovací smlouvy schválené usnesením Městského zastupitelstva v Letovicích ze dne 9.
dubna 1998.
Další jmění tvoří skladové zásoby produktů vzešlých z dosavadní činnosti (mapy města,
několik druhů pohlednic) a finanční dary, které přichází v průběhu roku na konto nadace.
Přehled těchto položek je patrný z dalších částí výroční zprávy.
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Orgány nadace
Statutárním orgánem nadace je správní rada. Je pětičlenná, schází se nejméně 3x ročně a
jednotlivé členy jmenuje na dobu tří let městská rada.
předseda:

Josef Novotný

místopředseda:

Mgr. Radek Procházka

členové:

Ing. Radomil Hančík
Ing. arch. Stanislav Svoboda
Bořivoj Hoder

Kontrolním orgánem nadace je tříčlenná dozorčí rada.
předseda:

Ing. Ivo Kubín

členové:

Ing. Tomáš Musil
Milan Stejskal

Výkonným orgánem nadace je správce, který je na dvouleté období jmenován městskou
radou.
správce:

Miloš Winkler

Rozsah kompetencí a způsob jednání jednotlivých orgánů nadace, způsob použití získaných
finančních prostředků a další ustanovení týkající se činnosti nadace jsou uvedeny ve
schváleném Statutu Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí.
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Zpráva o činnosti nadace v roce 1998
Jak se již stalo pravidlem, byla na začátku roku prostřednictvím Zpravodaje města
seznámena široká veřejnost s činností nadace v uplynulém roce včetně žádosti o finanční
příspěvek. Stejně tak byly osloveny i větší podniky ve městě a drobní podnikatelé. Je
příjemné konstatovat, že mnozí z nich již nadaci přispívají pravidelně.
Vedle pokračující nabídky dosud vydaných publikací a tiskovin, se v průběhu roku
podařilo připravit do tisku knihu Letovice na starých pohlednicích, která dokumentuje vývoj
našeho města od 1. poloviny 20. století. Materiály pochází v převážné míře ze soukromé
sbírky pana Františka Abrháma. Publikace byla vydána v lednu 1999 nákladem 1.500 výtisků.
Ve spolupráci s uměleckým fotografem Bohumilem Kocinou se podařilo připravit a
vydat nákladem 2.000 kusů další stolní kalendář s motivy města Letovice 1999. Celý náklad
byl na přelomu roku rozprodán.
Dalším připravovaným projektem, který se v loňském roce podařilo zrealizovat bylo
vypracování studie úprav objektu, který je ve vlastnictví nadace a ve kterém by v budoucnu
mělo najít své umístění muzeum města. Tuto studii zhotovila firma Prokant.
Na základě souhlasu zřizovatel a s jeho přispěním, když město Letovice převedlo na
nadaci dar ve formě nemovitosti v hodnotě více než půl milionu korun, byla připravována a
koncem roku proběhla transformace nadace v souladu s platnými právními předpisy.
V roce 1998 bylo za přispění nadace zorganizováno také několik netradičních koncertů.
Jako benefiční, pro občany města postižené záplavami v roce 1997, byl uspořádán v březnu
loňského roku koncert sourozenců Ulrychových se souborem Javory. V květnu přijal pozvání
do příjemného prostředí hudebního sálu základní umělecké školy jazzový kytarista Roman
Pokorný se svoji skupinou. Posledním vystoupením v srpnu loňského roku, na kterém se
nadace podílela a kterým se podařilo po mnoha letech znovu alespoň částečně oživit letovický
zámek, konkrétně jeho klenutá sklepení, byl koncert Martina Opršála. Jeho marimba i jeho
hosté – saxofonista Míla Petr a houslista Radek Havlát – přilákali do neobvyklých prostor
přibližně stovku posluchačů.
Jak vyplývá z dalších informací obsažených v této výroční zprávě, pokračovala nadace
v loňském roce v podpoře kulturního dění ve městě také formou finančních příspěvků na
činnost jednotlivcům a kolektivům a nechyběla ani podpora projektů v rámci životního
prostředí. Rovněž byla odeslána žádost do prvního kola výběrového řízení o příspěvek
z Nadačního investičního fondu.
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Seznam a výše darů, které nadace poskytla v roce 1998
Výstava obrazů Milana Zezuly v MKS

2.000,- Kč

Národní přehlídka mažoretek – skupina Vo Co Gou

3.000,- Kč

Kamila Dvořáčková – soutěžní tanec

3.000,- Kč

Výsadba stromů na Masarykově náměstí

6.000,- Kč

Plakátovací plochy ve městě – TS

10.000,- Kč

Knihy pro městskou knihovnu

10.000,- Kč

Podpora Mládežnického dechového orchestru ZUŠ

10.000,- Kč

-------Celkem:
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44.000,- Kč

Seznam dárců a výše darů ve prospěch nadace v roce 1998
Interiér RM Leovice
Letostav Letovice
Vapis Blansko
OMS Walter Brno
Auto-sport Borová
M. Trubáková, Elprum Letovice
Drahomír Janků, klempířství
Kolářova pekárna Letovice
Teluria Letovice
Tylex Letovice
Lad. Formánek
Václav Holub, pohřební ústav
Josef Novotný
Kamenoprůmysl Komárek, Letovice
Eduard Novotný
Bilas Sergej Export
JUDr. Hlaváč
František Adam
Cvrkal
Drahoslav Janků
Kordo s.r.o.
REMAT Letovice s.r.o.
Antonín Štulpa

1.000,- Kč
2.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
2.000,- Kč
5.000,- Kč
6.000,- Kč
20.000,- Kč
2.000,- Kč
10.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
10.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
7.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč

-------Celkem: 112.690,- Kč
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Od svého vzniku v roce 1995 nadace zrealizovala tyto projekty
-

podílela se na obnoveném vydání knihy „Paměti města Letovic“ od Emanuela
Janouška, 1. vydání v roce 1936 (vydalo Městské kulturní středisko Letovice) –
rok 1995
(vyšlo nákladem 2.500 výtisků)

-

vydala 4 druhy pohlednic s různými pohledy na město – rok 1995
(náklad 20 tis. ks)

-

vydala 2 druhy pohlednic s různými pohledy na město – rok 1996
(náklad 10 tis. ks)

-

podílela se na ozelenění části silnice I. třídy č. 43 v úseku procházejícím městem –
rok 1996

-

podílela se na vydání regionální učebnice „Letovice a okolí“ (vydala Základní
škola Letovice) – rok 1996
(vyšlo nákladem 600 výtisků)

-

poprvé vydala stolní kalendář Letovice 97 s fotografiemi města – rok 1996
(náklad 2000 ks)

-

vydala turistickou mapu města – rok 1997
(náklad 5000 ks)
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Výkaz příjmů a výdajů k 22. 12. 1998
Příjmy:
Počáteční stav běžného účtu k 1.1.1998
Dary
Úrok na běžném účtu
Prodej pohlednic
Prodej stolních kalendářů
Prodej map
Vstupné na koncert
Celkem

106.901,20 Kč
111.690,- Kč
5.003,80 Kč
9.230,- Kč
181.300,- Kč
15.000,- Kč
24.770,- Kč
453.895,- Kč

Výdaje:
Poskytnuté dary
44.000,- Kč
Poplatky za vedení účtu
857,20 Kč
Ostatní výdaje (odměny, spotř. mat.)
11.848,30 Kč
Náklady spojené s transf. nadace
17.850,- Kč
(úhrada studie – muzeum, kolky)
Tisk kalendářů (2 tis. ks)
164.000,- Kč
Tisk pohlednic (5 tis. ks)
22.399,- Kč
Uspořádání koncertů
27.580,- Kč
Záloha na vydání publikace (Letovice na starých pohlednicích) 30.000,- Kč
Celkem
318.534,50 Kč
Zůstatek finančních prostředků: 135.360,50 Kč

Výkaz příjmů a výdajů od 23.12.1998 do 31.12.1998

(po transformaci nadace)

Příjmy:
Počáteční stav běžného účtu k 23.12.1998
Dary
Úrok na běžném účtu
Prodej stolních kalendářů
Celkem
Výdaje:
Poplatky za vedení účtu
Ostatní výdaje (ověření, skladové karty)
Celkem

135.360,50 Kč
1.000,- Kč
505,20 Kč
7.000,- Kč
143.865,70 Kč

116,- Kč
67,- Kč
183,- Kč

143.682,70 Kč

Zůstatek finančních prostředků:
(dále finanční majetek)
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Přehled majetku a závazků k 31.12.1998
Aktiva (v tis. Kč)
Hmotný investiční majetek:
budovy, stavby
pozemky
oprávky

617
46
-6

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek

136
32
144

Základní jmění
Hospodářský výsledek

Pasiva (v tis. Kč)

799
170

Úhrn aktiv a pasiv

969

969

Výkaz zisků a ztrát (za období 22. 12. 1998 – 31. 12. 1998):

(v tis. Kč)

Přijaté přísp. od soukromníků:
Tržby z prodeje materiálu:
Odpisy:

1
175
6

Hospodářský výsledek:

170

Pozn.:

Přílohou této výroční zprávy je rovněž zápis z kontroly hospodaření provedené dne
5. ledna 1999 členy dozorčí rady Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a
životního prostředí.
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Závěr
Zprávu o činnosti Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí v roce 1998
podal předseda její správní rady Josef Novotný na zasedání Městské rady Letovice dne 23.
února 1999. Z této zprávy vyplývá, že nadace při hospodaření s finančními prostředky a při
jejich přerozdělování v roce 1998 postupovala v souladu s platným statutem.
V tomto roce rovněž došlo k transformaci nadace v souladu s novou právní úpravou.
Základní jmění se darem města Letovice zvýšilo o nemovitý majetek, jehož hodnota
převyšuje zákonem požadovanou částku 0,5 milionu Kč a z hlediska finančního došlo
k přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví. Audit, který provedla firma EKI AUDIT,
spol. s r. o. Blansko, proto ověřuje pouze období od 22. 12. do 31. 12. 1998.
Výrok auditora po provedení auditu řádné roční účetní závěrky účetní jednotky, ze dne 8.
června 1999:
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje
majetek, závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek účetní jednotky .adace města
Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí k datu 31. 12. 1998.

Poděkování

adace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí děkuje
touto cestou všem dárcům a sponzorům, kteří na číslo účtu
116 121-664/0600
přispěli jakoukoliv částkou.

Kontakt
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice,
tel. 0501/474 206
tel., fax: 0501/474 111
e-mail: mu@Letovice.net
IČO: 62 07 55 19

Mgr. Radek Procházka
místopředseda
správní rady

Josef Novotný
předseda
správní rady
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