adace města Letovice
pro rozvoj kultury a životního prostředí

Výroční zpráva za rok 1999

v Letovicích dne 21. června 2000

Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
je právnickou osobou zřízenou v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a
nadačních fondech. Zřizovatelem je město Letovice, které ve vztahu k nadaci reprezentuje
Městské zastupitelstvo Letovice, pokud statut nezmocňuje k některým úkonům městskou
radu.
Byla zřízena usnesením Městského zastupitelstva v Letovicích dne 22. června 1995 a
zaregistrována u Okresního úřadu v Blansku dne 29. 6. 1995 pod č.j. RVV 4/95/Mo.
V souladu s výše uvedeným právním předpisem pak byla dne 22. prosince 1998 zapsána do
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.
Další jmění tvoří skladové zásoby produktů vzešlých z dosavadní činnosti (mapy města,
několik druhů pohlednic, vydaná publikace se starými pohlednicemi města) 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 1999
V souladu s novým právním postavením nadace a jejím zápisem v závěru roku 1998
do rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně došlo počátkem loňského roku k některým
úpravám statutu nadace a k vytvoření nové struktury nadačních orgánů. Z pohledu
ekonomického došlo k přechodu na podvojné účetnictví a zajištění stálého auditu nadace, jak
ukládají příslušné právní normy.
Tak jako v předchozích letech, pokračoval i v loňském roce prodej starších i nově
vydaných publikací a tiskovin z majetku nadace. Počátkem roku byla oslovena veřejnost,
soukromí podnikatelé i větší podniky působící ve městě a nejbližším okolí s žádostí o finanční
příspěvek nadaci.
Podobně, jako v minulých letech, nadace podpořila projekty některých neziskových
organizací i jednotlivců ve městě: příspěvek na ceny vítězům recitační soutěže organizované
základní školou, pěveckému sboru Bohuslava Martinů na vystoupení v rámci adventních
koncertů v Praze, mažoretkám z taneční skupiny Vo Co Gou na účast v národní přehlídce a
podpora Mládežnického dechového orchestru na jeho cestu do Itálie. V rámci oprav
kulturních památek nadace přispěla na opravy farního kostela sv. Prokopa v Letovicích.
Vydání tradičního stolního kalendáře s fotografiemi města očima fotografa Bohumila
Kociny pro rok 2000 doplnilo pro poslední rok 20. století i vydání nástěnného kalendáře
s naivními kresbami malíře, letovického rodáka, Vojtěcha Párala.
Velmi cenným projektem nadace v letošním roce bylo vydání knihy „Zvony
v Letovicích a okolí“, která mapuje osudy zvonů a zvonic nejen v Letovicích ale i v blízkých
obcích. Kniha vychází díky zachovalým poznámkám po bývalém letovickém děkanovi P.
Františku Krchňákovi, které opatroval a později doplnil Miroslav Kudynek. Fotografiemi
knihu obohatil Bohumil Kocina.
V závěru roku, v předvánočním čase, se nadace podílela na přípravě výstavy betlémů a
nemalou měrou (finančně i organizačně) zabezpečovala oslavy vítání nového roku, kdy se na
Silvestra 1999 sešly na letovickém náměstí před radnicí stovky obyvatel města i okolí aby
v družné zábavě prožili příchod roku s magickým číslem 2000. Ohňostroj, který za přispění
nadace připravil letovický Sbor dobrovolných hasičů, byl důstojnou součástí těchto oslav.
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Seznam a výše darů, které nadace poskytla v roce 1999

Ceny pro recitační soutěž – základní škola

1.000,- Kč

Koncert Romana Pokorného

7.000,- Kč

Přehlídka mažoretek – skupina Vo Co Gou

6.000,- Kč

Zájezd Mládežnického dechového orchestru ZUŠ
do Itálie

10.000,- Kč

Knihy pro městskou knihovnu

10.000,- Kč

Výstava betlémů v MKS

389,10 Kč

Ohňostroj – Silvestr 1999
Silvestr 1999 - další náklady

24.998,- Kč
9.949,- Kč

Pěvecký sbor Bohuslava Martinů

5.000,- Kč

Kamila Dvořáčková – soutěžní tanec

8.000,- Kč

Oprava okolí kostela - ŘK farní úřad

10.000,- Kč

-------Celkem
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92.336,10 Kč

Seznam dárců a výše darů ve prospěch nadace v roce 1999
Ponrepo s.r.o. Brno
Interiér Mifek, Letovice
Nadace, Letovice
Wood and Plastik, Letovice
Kolářova pekárna, Letovice
Tylex, Letovice
Kaláb, Brno
Letostav Letovice
Vrba s.r.o., Blansko
Rybáři, Letovice
DIS Brno
Čermák-pohř. služba, Letovice
Výstavba IS, Letovice
Kompletstav Letovice
Holub-pohř. ústav, Letovice
ASO – Fr. Adam, Letovice
REMAT, Letovice
Teluria, Skrchov
Stolařství Trčka, Letovice
Město Letovice
IPS Brno
Karel Synek, Letovice
J. Tesařová
Formánkovi
Josef Novotný
Hoder, Letovice
MKS – výtěžek z plesu města
MKS – vstupné z koncertu (R. Pokorný)
MKS – výstava betlémů

10.000,- Kč
2.000,- Kč
2.500,- Kč
15.000,- Kč
4.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
2.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
7.000,- Kč
150,- Kč
2.000,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
6.000,- Kč
1.450,- Kč
2.000,- Kč

--------Celkem

155.100,- 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 druhů 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)

-

podílela se na opravě kapličky v Kněževísku – rok 1998

-

podílela se na ozelenění části Masarykova náměstí – rok 1998

-

vypracovala studii pro vybudování městského muzea – rok 1998

-

vydala panoramatickou pohlednici města – rok 1998
(náklad 5000 ks)

-

vydala stolní kalendář Letovice 99 s fotografiemi města – rok 1998
(náklad 2000 ks)

-

vydala publikaci „Letovice na starých pohlednicích“ – rok 1998
(vyšlo nákladem 1500 výtisků)
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Přehled majetku a závazků k 31.12.1999
Aktiva (v tis. Kč)
Hmotný investiční majetek:
budovy, stavby
pozemky
oprávky

617
46
- 27

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek

152
19
179

Základní jmění (k 1. 1. 1999)
Hospodářský výsledek

Pasiva (v tis. Kč)

969
17

Úhrn aktiv a pasiv

986

986

Výkaz zisků a ztrát:

(v tis. Kč)

Tržby za prodej zboží:
Ostatní výnosy:
Přijaté přísp. od soukromníků:
Ostatní příspěvky:
Pořizovací cena prodaného zboží:
Spotřeba materiálu a energie:
Mzdové náklady:
Daně a poplatky:
Odpisy:
Ostatní náklady:
Poskytnuté příspěvky:
Hospodářský výsledek:

369
17
13
142
380
26
8
1
21
-4
92
17

Poznámka: Přílohou výroční zprávy je zápis z kontroly hospodaření provedené dne 4. 1. 2000
členy dozorčí rady Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního
prostředí.
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Závěr:
O činnosti nadace v roce 1999 podal předseda správní rady Josef Novotný zprávu na zasedání
Městské rady Letovice dne 25. dubna 2000.
Nadace při hospodaření s finančními prostředky a při jejich přerozdělování v roce 1999
postupovala v souladu s platným statutem.
Výrok auditora, kterým byla firma EKI AUDIT, spol. s r. o. Blansko, za sledované období 1.
1. 1999 – 31. 12. 1999, po provedení auditu řádné roční účetní uzávěrky účetní jednotky, ze
dne 20. března 2000:
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. 1999.

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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