adace města Letovice
pro rozvoj kultury a životního prostředí

Výroční zpráva za rok 2000

v Letovicích dne 5. června 2001

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 Z
Zastupitelstvo města Letovice, pokud statut nezmocňuje k některým úkonům radu města.
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. Většinu z nich 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, publikace starých pohlednic města, publikace o zvonech
v Letovicích a okolí) 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 rada města.
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:

Pavla Bartáková
Milan Stejskal

Výkonným orgánem nadace je správce, který je na dvouleté období jmenován radou města.
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 2000
Činnost nadace se řídila v roce 2000 statutem a dále plánem činnosti, schváleným správní
radou nadace v prosinci 1999.
V oblasti hospodářského zabezpečení nadace dvakrát veřejně požádala širokou veřejnost o
příspěvky, byli osloveni osobně nebo při různých příležitostech letovičtí podnikatelé.
Celoročně se snižoval opakovaným prodejem stav zásob nadace v publikacích (Letovice na
starých pohlednicích, Zvony v Letovicích a okolí), pohlednicích a mapách města. Byly
zahájeny přípravy ke zpracování náročné žádosti o finanční příspěvek z Nadačního
investičního fondu.
V oblasti organizační došlo v polovině roku ke změně v dozorčí radě nadace, kdy se na místo
Ing. Tomáše Musila její členkou stala paní Pavla Bartáková.
Příspěvky nadace byly rozdělovány v souladu se statutem nadace, jsou zpracována grantová
pravidla pro poskytování finančních příspěvků jednotlivcům i kolektivům (budou zveřejněny
současně s podáním žádosti o příspěvek z NIF). Nadace v loňském roce podpořila formou
příspěvků i opravy některých kulturních památek (kaplička Třebětín, zvonice Kněževísko).
Samostatné akce nadace se odvíjely především v publikační činnosti. Byl vydán již 4. stolní
kalendář Letovice 2001, v lednu 2000 byla zahájena distribuce publikace „Zvony
v Letovicích a okolí“. Byla vyhlášena fotosoutěž Letovice 2000, bohužel se přihlásili pouze
dva soutěžící; přesto byli oceněni a fotografie má nadace k dispozici. Pokračují přípravy na
vydání publikace s pracovním názvem „Letovice nyní a před 100 lety“. V samém závěru roku
se nadace opět podílela na organizaci a finančním zajištění veřejných oslav spojených
s příchodem nového roku, století a tisíciletí.
Z velmi významnou událost loňského roku lze považovat finanční a organizační spoluúčast na
pořádání I. ročníku Festivalu 3+1. Tento jednodenní festival, který se konal v závěru měsíce
srpna v areálu letovického koupaliště a který nadace pořádala za významné pomoci
brněnského institutu rozvoje občanské společnosti TRIALOG, měl za cíl propojit sektor
veřejné správy, podnikatele a neziskové organizace. Počet účinkujících, množství
doprovodného programu, ale především zájem návštěvníků potvrdil dobrou myšlenku této
akce a organizátory motivoval k přípravě druhého ročníku v roce 2001.
V posledním čtvrtletí loňského roku byl nadací poskytnut městu Letovice dar – lípa, která
byla symbolicky zasazena v sobotu 17. listopadu 2000 jako strom milénia.
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Seznam a výše darů, které nadace poskytla v roce 2000:

Zvláštní škola Letovice

1.500,- Kč

Koncert Vl. Kerndl

13.000,- Kč

MO Junák

1.000,- Kč

ŘK farní úřad Letovice

10.000,- Kč

Mažoretky Vo Co Gou

2.000,- Kč

Sokol Letovice

20.000,- Kč

Martin Krč, společenský tanec
Kněževísko, instalace zvonění
Mgr. Milan Illa – vydání knihy
MKS – výstava „Obrazy ze zámku“

5.000,- Kč
37.460,- Kč (účelové dotace)
8.000,- Kč
20.000,- Kč

Fotosoutěž

2.000,- Kč

Základní škola – přísp. na vybavení

5.000,- Kč

Trazal, ohňostroj – Silvestr 2000

Celkem

25.000,- Kč
------------------157.960,- Kč
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Seznam dárců a výše darů ve prospěch nadace v roce 2000:
p. Alois Krchňák
Mgr. Mazlová
Auto/Nečas Skrchov
Teluria Skrchov
TS Letovice
Konvent Milosrdných bratří
občané Zábludova a Kněževíska
Továrna has. přístrojů
Tylex Letovice
Valouch, spol.
Autos Kunštát
p. Alois Krchňák
Kamenoprůmysl Komárek
Elektro Nykodým
Mlékárna Olešnice
Město Letovice
Holík, podlahy
Elprum M. Trubáková
Delikas, P. Krč
Letovické strojírny
Keramika Letovice
Malespol
Pohřebnictví, V. Holub
ASO, Fr. Adam
Teluria Skrchov
Zamazal ml. a spol.
Josef Novotný
ak. malíř Jiří Brtnický

5.167,27 Kč
2.000,- Kč
500,- Kč
6.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
7.800,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
1.200,- Kč
10.000,- Kč
3.443,- Kč
3.000,- Kč
4.500,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
------------------

Celkem

143.610,27 Kč

Příspěvky od organizací:
MKS Letovice
MKS Letovice – výtěžek z plesu
ZUŠ Letovice – vstupenky
ZV Tylex Letovice – vstupenky
IŠ Boskovice – vstupenky
ZŠ Letovice – vstupenky
MKS Letovice – výtěžek koncertu
MěÚ Letovice – vstupenky
Tylex Letovice – vstupenky
Celkem

Příspěvky celkem:

8.400,- Kč
8.500,- Kč
1.800,- Kč
780,- Kč
120,- Kč
120,- Kč
6.420,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
---------------28.140,- Kč

171.750,27 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
(náklad 2.500 výtisků)

-

vydání 4 druhů pohlednic s různými pohledy na město – rok 1995

(20 tis. ks)

-

vydala 2 druhy pohlednic s různými pohledy na město – rok 1996

(10 tis. ks)

-

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

-

finanční podpora vydání regionální učebnice „Letovice a okolí“ (vydala Základní
škola Letovice) – rok 1996
( náklad 600 výtisků)

-

vydání prvního stolního kalendáře na rok 1997 s tematikou města – rok 1996
(náklad 2000 ks)

-

vydání turistické mapy města – rok 1997 (náklad 5000 ks)

-

oprava kapličky v Kněževisku – rok 1998

-

ozelenění části Masarykova náměstí – rok 1998

-

vypracování studie pro vybudování městského muzea – rok 1998

-

vydání panoramatické pohlednice města – rok 1998 (5000 ks)

-

vydání stolního kalendáře na rok 1999 s tematikou města – rok 1998 (2000 ks)

-

vydání publikace „Letovice na starých pohlednicích“ – rok 1998
(vyšlo nákladem 1500 výtisků)

-

vydání publikace „Zvony v Letovicích a okolí“ – rok 1999
(vyšlo nákladem 1000 výtisků)

-

vydání stolního kalendáře na rok 2000 s tematikou města – rok 1999 (2070 ks)

-

vydání nástěnného kalendáře na rok 2000 s motivy obrazů malíře (letovického
rodáka) Vojtěcha Párala – rok 1999 (náklad 1165 ks)
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Přehled majetku a závazků k 31.12.2000
Aktiva (v tis. Kč)
Hmotný investiční majetek:
budovy, stavby
pozemky
oprávky
Zásoby (zboží na skladě)
Pohledávky
Finanční majetek (bank. účty)
Základní jmění (k 31. 12. 2000)
Hospodářský výsledek
Cizí zdroje (krátkodobé závazky)
Úhrn aktiv a pasiv

Pasiva (v tis. Kč)

617
46
- 48
180
26
161
986
-5
1
982

982

Výkaz zisků a ztrát:
(v tis. Kč)

ČINNOST

nezdaňovaná

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:
Poskytnuté příspěvky:
Hospodářský výsledek:

6
8
164
46
9

zdaňovaná

245
21

210
4
1
21

158
- 35

30

Poznámka: Přílohou výroční zprávy je zápis z kontroly hospodaření provedené dne 19. ledna
2001 členy dozorčí rady Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního
prostředí.
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Závěr:
O činnosti nadace v roce 2000 podal předseda správní rady Josef Novotný zprávu na zasedání
Rady města Letovice dne 10. dubna 2001.
Nadace při hospodaření s finančními prostředky a při jejich přerozdělování v roce 2000
postupovala v souladu s platným statutem.
Výrok auditora, kterým byla firma EKI AUDIT, spol. s r. o. Blansko, za sledované období od
1. ledna do 31. prosince 2000, po provedení auditu řádné roční účetní uzávěrky účetní
jednotky, ze dne 19. března 2001:
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. 2000.

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.nadace@Letovice.net
IČO: 62 07 55 19

Mgr. Radek Procházka
místopředseda
správní rady

Josef Novotný
předseda
správní rady
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