adace města Letovice
pro rozvoj kultury a životního prostředí

Výroční zpráva za rok 2002

v Letovicích dne 14. května 2003

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, v platném znění. Zřizovatelem nadace je město Letovice.
Byla zřízena usnesením Městského zastupitelstva Letovice dne 22. června 1995 a
zaregistrována Okresním úřadem Blansko 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.
V souladu s platným statutem je jejím základním posláním podpora kulturně osvětové
a výchovně vzdělávací činnosti a veřejně prospěšných aktivit v oblasti rozvoje kultury a
životního prostředí ve prospěch města Letovice a obcí Mikroregionu Letovicko.
Svého poslání nadace dosahuje přerozdělováním finančních prostředků zájmovým
organizacím, spolkům, sdružením a dalším neziskovým institucím a organizacím, které tyto
zdroje využívají k realizaci svých projektů a tím k naplňování výše uvedených cílů nadace.
Převážnou většinu projektů nadace podporuje finančně, na některých se však podílí i
organizačně.
Základním zdrojem příjmů nadace jsou výnosy z nadačního jmění, dále peněžní dary
od právnických a fyzických osob, příspěvky zřizovatele a tržby z prodeje hodnot vytvořených
nadací nebo v souvislosti s její činností.
Nadační jmění tvoří:
- nemovitost č.p. 96 včetně příslušenství a venkovních úprav a pozemek p. č. 7,
zastavěná plocha v k.ú. Letovice zapsané na LV 2252 a popsané ve znaleckém
posudku Radomila Synka č. 3561/152/98 ze dne 2. listopadu 1998 (odhadní cena
662.930,- Kč).
- podílové listy v počtu 3814246 v ceně 1,0487 Kč za 1 kus podílového listu, získané na
základě smlouvy o koupi podílových listů ze dne 4. 3. 2002, uzavřené mezi nadací a
Balancovaným fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 15.
- finanční hotovost získaná na základě smlouvy s Fondem národního majetku ČR při
rozdělování Nadačního investičního fondu ve II. kole a v r. 2002 uložená na
termínovaném vkladu GE Capital Bank ve výši 3.696.000,- 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 přišly 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 a schází se nejméně 3x ročně.
Funkční období jednotlivých členů je tříleté.
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 správní
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 součástí statutu
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí. Nedílnou součástí statutu
nadace jsou rovněž grantová pravidla upravující způsob přerozdělování finančních prostředků
určených k realizaci projektů (grantových programů) vyhlášených nadací.
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Zpráva o činnosti nadace v roce 2002
Nadace uskutečňovala v roce 2002 svoji činnost v souladu se svým statutem a plánem
činnosti pro rok 2002, schváleným správní radou nadace v lednu 2002.
V oblasti hospodářského zabezpečení nadace byla opět požádána široká veřejnost o finanční
podporu nadace, osobně při různých příležitostech byly oslovovány firmy, které v Letovicích
působí. Celoročně se snižoval opakovaným prodejem stav zásob nadace v publikacích,
pohlednicích i mapách města.
Správní rada nadace se v tomto roce sešla celkem šestkrát a činnost nadace byla ovlivněna
získáním finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) v celkové výši
9.054.000,- Kč. Z této částky v souladu se smlouvou s Fondem národního majetku ČR správní
rada nadace vyčlenila 15 %, které se rozhodla použít na grantové programy, ostatní finanční
prostředky byly zapsány jako navýšení nadačního jmění. Za 4 mil. Kč byly nakoupeny
podílové listy Balancovaného fondu nadací, zřízeného Živnostenskou bankou, finanční
hotovost ve výši 3.696.000,- Kč byla uložena na termínovaný vklad s pevnou úrokovou
sazbou u GE Capital Bank. V návaznosti na získání finančních prostředků z NIF byla rovněž
v roce 2002 správní radou nadace schválena úprava statutu nadace a grantových pravidel.
V souladu se základním posláním nadace proběhlo přerozdělování finančních prostředků
v roce 2002 prostřednictvím dvou kol veřejně vyhlášených grantových programů, jejichž
přehled a výše vyplacených grantů jsou uvedeny v další části této výroční zprávy.
Nadace se v loňském roce podílela na realizaci již třetího ročníku Festivalu 3+1, opět ve
spolupráci s brněnským institutem rozvoje občanské společnosti Trialog. Součástí tohoto
ročníku byla poprvé i dvoudenní Letní škola nestátních neziskových organizací, celý třetí
ročník pak byl zaměřen tematicky i složením účastníků na přibližování České republiky
k Evropské unii.
Na jaře r. 2002 byla také realizována výstavba dvou jezů na řece Svitavě v prostoru
letovického náměstí, na které se finančně podílelo i Město Letovice a někteří dárci, kteří své
finanční dary účelově věnovali právě na tuto investici.
Nadace také pokračovala v loňském roce i ve finanční podpoře drobnějších projektů.
Podpořila např. provedení jarního úklidu břehů vodní nádrže Letovice, realizaci hudební
přehlídky „Letovický trakař“, rockové přehlídky mladých či uspořádání koncertu jazzového
tria Roberta Balzara. Počátkem roku byl vydán nákladem 6.000 ks propagační letáček nadace,
naopak v závěru roku bylo rozhodnuto vydat po roční přestávce opět v roce 2003 stolní
kalendář na rok 2004. V plánu nadace na rok 2002 bylo rovněž vydání publikace fotografií
s názvem Letovice na přelomech století, mapující některá místa ve městě s odstupem téměř
sta let. K vlastní realizaci tohoto projektu však nakonec nedošlo.
V polovině roku 2002 také správní rada rozhodla o realizaci opravy fasády domu ve
vlastnictví nadace, Pod Kostelem 1 v Letovicích, podmáčené srpnovými přívalovými dešti.
Práce byly rozloženy do dvou let (podzim 2002 a jaro 2003), výše nákladů na tuto opravu dle
nabídky byla vyčíslena na 180 tis Kč. Část těchto nákladů byla hrazena z daru občanského
sdružení Trialog, který nadaci předal výtěžek III. ročníku Festivalu 3+1 ve výši 101 tis. Kč,
určený pro potřeby obcí postižených přívalovými dešti. Správní rada nadace rozhodla částky
poskytnout z tohoto výtěžku také dar obci Crhov na opravu kapličky ve výši 11 tis. Kč a obci
Vísky 10 tis. Kč na opravu vyplavené cesty.
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Seznam a výše darů, které nadace poskytla v roce 2002 mimo
svůj grantový program:

MKS Letovice
Junák
Fan Club BOP Křetínka

Celkem

10.000,- Kč
1.500,- Kč
5.000,- Kč
-----------------------16.500,- Kč

Seznam a výše příspěvků, které nadace poskytla ve 2 grantových
kolech v roce 2002 v rámci svých grantových programů:
1. Program - modernizace kulturních zařízení a zařízení pro rozvoj životního prostředí
- Koupaliště Letovice, přístavba tobogánu (Technické služby Letovice)
náklad 1.000.000,- Kč grant nadace 300.000,- Kč
- Modernizace výletiště v Rubanině (SDH Rubanina)
náklad 205.000,- Kč grant nadace 30.000,- Kč
- Úprava kina, instalace systému dolby – stereo (MKS Letovice)
náklad 541.127,- Kč grant nadace 250.000,- Kč
- Modernizace školní knihovny (ZŠ Letovice)
náklad 12.000,- Kč grant nadace 6.000,- Kč
2. Program - opravy kulturních památek a drobné lidové architektury
- Úprava kapličky v Meziříčku (Ř-K farnost Letovice)
náklad 68.500,- Kč grant nadace 24.500,- Kč
- Dokončení rekonstrukce kapličky v Paměticích (Obec Pamětice)
náklad 45.000,- Kč grant nadace 36.000,- Kč
- Obnova vstupu do klášterní hrobky (Konvent Milosrdných bratří Letovice)
náklad 73.000,- Kč grant nadace 30.000,- Kč
- Výměna střešní krytiny kostela (Ř-K farnost Letovice)
náklad 800.000,- Kč grant nadace 60.000,- Kč
- Lavice do kostela ve Vískách (Ř-K farnost Vísky)
náklad 90.000,- Kč grant nadace 24.000,- Kč
- Oprava kříže v Chlumu (Ř-K farnost Roubanina)
náklad 30.000,- Kč grant nadace 15.000,- Kč
- Oprava kříže u domu nadace (Ř-K farnost Letovice)
náklad 197.450,- Kč grant nadace 177.450,- Kč
3. Program - podpora amatérských souboru, orchestrů, skupin
- S kvalitním hudebním nástrojem k lepším výsledkům (ZUŠ Letovice)
náklad 60.000,- Kč grant nadace 38.000,- Kč
- Mažoretky MKS, materiální vybavení (MKS Letovice)
náklad 130.000,- Kč grant nadace 30.000,- Kč
- Stejnokroj pro ženy pěveckého sboru B. Martinů (MKS Letovice)
náklad 15.000,- Kč grant nadace 7.500,- Kč
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4. Program - publikační činnost v souvislosti s historií nebo současností města a obcí
----5. Program - chceme mládeži nabídnout kulturní využití volného času
- Vybudování minigolfového hřiště, (Fan club BOP Křetínka)
náklad 723.773,- Kč grant nadace 110.000,- Kč
- Úprava zahrady MŠ Komenského (Fan club BOP Křetínka)
náklad 24.000,- Kč grant nadace 15.000,- Kč
- Klub maminek, vybavení (MKS Letovice)
náklad 8.800,- Kč grant nadace 4.400,- Kč
- Úprava zahrady MŠ Čapkova (Fan club BOP Křetínka)
náklad 48.450,- Kč grant nadace 15.000,- Kč
- Slavnostní ohňostroj, oslavy konce roku (SDH Letovice)
náklad 23.000,- Kč grant nadace 20.000,- Kč
6. Program - přeshraniční spolupráce mládeže v oblasti kultury
- Mládežnický dechový orchestr, mezinárodní spoluprácí bouráme hranice (ZUŠ Letovice)
náklad 150.000,- Kč grant nadace 30.000,- Kč
7. Program - čistota a pořádek ve městě, v obci
----8. Program - zeleň ve městě, v obci má své místo
- Zlepšení životního prostředí v areálu TO Sokol (Sokol Letovice)
náklad 100.000,- Kč grant nadace 40.000,- Kč
- Úprava zeleně a chodníků v areálu školy (ZŠ Letovice)
náklad 205.000,- Kč grant nadace 90.000,- Kč
9. Program - úspory energií šetří životní prostředí
----10. Program - podpora projektu regionální komunitní akce „Festival 3+1“
- Realizace III. ročníku komunitního Festivalu 3+1 (Trialog Brno)
náklad 299.500,- Kč grant nadace 239.500,- Kč
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Seznam dárců a výše darů ve prospěch nadace v roce 2002:
Wood and Plastik Letovice
APOS AUTO Letovice
Tylex Letovice
Stavkom Brno
VPO Protivanov
Wood and Plastik Letovice
Teluria Skrchov
Metal Granit Letovice
Karel Synek, Letovice
Kamenoprůmysl Komárek, Letovice
Mittag Brno
Vapis Boskovice
KTS montáže, Letovice
Prokant – Cvrkal, Letovice
D.I.S. s.r.o., Brno
Pohřební služba - Holub
František Kohoutek, Pamětice
Josef Novotný, Letovice
MKS Letovice – výtěžek z plesu
MKS Letovice – vstupné z koncertu
Trialog Brno (výnos z Festivalu 3+1)
Celkem

78.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
12.000,- Kč
3.000,- Kč
25.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
2.500,- Kč
3.000,- Kč
17.300,- Kč
2.000,- Kč
101.069,30 Kč
----------------------357.869,30 Kč
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Od svého vzniku v roce 1995 nadace zrealizovala tyto projekty:

-

-

podíl na obnoveném vydání knihy „Paměti města Letovic“ od Emanuela
Janouška, 1. vydání v roce 1936 (vydalo MKS Letovice) – rok 1995
(náklad 2.500 výtisků)
vydání 4 druhů pohlednic s různými pohledy na město – rok 1995 (20 tis. ks)
vydání 2 druhů 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 ZŠ
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 Kněževísku – 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 (1500 výtisků)
vydání publikace „Zvony v Letovicích a okolí“ – rok 1999 (náklad 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)
vydání barevných samolepek nadace – rok 2001 (náklad 1000 ks)
vydání almanachu „Letovice v roce 2050“ ve spolupráci se Základní školou
Letovice – rok 2001
oprava kapličky ve Zboňku – rok 2001
finanční podpora vydání publikace „250 let Milosrdných bratří v Letovicích“
(vydal Konvent Milosrdných bratří v Letovicích) – rok 2001
vydání propagačních letáčků nadace – rok 2002 (náklad 6000 ks)
seznam podpořených projektů v roce 2002, po získání finančních prostředků
z Nadačního investičního fondu, je na jiném místě této výroční zprávy
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Přehled majetku a závazků nadace:
Rozvaha k 31. 12. 2002
Hmotný investiční majetek:
budovy, stavby
pozemky
jezy na řece Svitavě
oprávky ke stavbám
Zásoby (zboží na skladě)
Bankovní účet
Cenné papíry
Odběratelé (Kordo, Letovice – nájem)
Dodavatelé (Kordo,Letovice – správa bytů)
Vlastní jmění
Fondy (zůstatek z NIF, dary nadaci)
Hospodářský výsledek

617.220,- Kč
45.710,- K
462.723,35 Kč
90.112,- Kč
142.434,61 Kč
3.999.654,31 Kč
4.000.000,- Kč
36.553,- Kč
876,- Kč
8.793.013,39 Kč
414.832,52 Kč
5.461,36 Kč

Celkem:

9.304.295,27 Kč

9.304.295,27 Kč

Účet zisků a ztrát k 31. 12. 2003:
Tržby za prodané zboží:
Přijaté příspěvky:
Nájemné:
Úroky:
Režijní materiál:
Prodané zboží:
Opravy a udržování:
Náklady na reprezentaci:
Ostatní služby:
Mzdové náklady:
Daň z nemovitosti:
Ostatní daně, kolky
Ostatní náklady
Odpisy:
Součet:
Hospodářský výsledek:
Celkem:

24.165,- Kč
82.482,- Kč
36.553,- Kč
32.797,27 Kč
4.146,90 Kč
19.948,81 Kč
87.471,- Kč
783,20 Kč
19.754,- Kč
15.000,- Kč
679,- Kč
140,- Kč
1.628,- Kč
20.985,- Kč
170.535,91 Kč

175.997,27 Kč

5.461,36 Kč
175.997,27 Kč
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175.997,27 Kč

Závěr:
O činnosti nadace v roce 2002 podal předseda správní rady Josef Novotný zprávu na zasedání
Rady města Letovice dne 20 května 2003.
Nadace při hospodaření s finančními prostředky a při jejich přerozdělování v roce 2002
postupovala v souladu s platným statutem. Účetnictví nadace zajišťovala v r. 2002 Marie
Špičková.
Přílohou výroční zprávy je zápis z kontroly hospodaření provedené dne 4. dubna 2003 členy
dozorčí rady Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí.
V souladu se smlouvou s Fondem národního majetku ČR, podepsanou při získání finančních
prostředků Nadačního investičního fondu, byly firmou EKI AUDIT, spol. s r. o. Blansko za
sledované období od 1. ledna do 31. prosince 2002 provedeny dva audity.
První ověřoval formální a věcnou správnost účetní uzávěrky k 31. 12. 2002 a vedení
účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a postupy
účtování pro nevýdělečné organizace. Zpráva ze dne 4. dubna 2003 obsahuje následující
výrok auditora:
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. 2002.
Předmětem druhého auditu bylo ověření správnosti použit finančních prostředků,
poskytnutých na základě smlouvy č. 00103-2002-211-S-A-59 o převodu zbývajících
prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory
nadací ve II. etapě. Zpráva ze dne 18. dubna 2003 obsahuje následující výrok auditora:
,a základě ověření podmínek pro poskytnutí příspěvku a pravidel pro jeho využití lze
konstatovat, že nabyvatel – ,adace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
splnil v roce 2002 veškeré povinnosti, vyplývající ze smlouvy č. 00103-2002-211-S-A-59,
uzavřené s Fondem národního majetku ČR dne 25. 2. 2002.

Mgr. Radek Procházka
místopředseda
správní rady

Josef Novotný
předseda
správní rady
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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.

:adace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice,
tel. 516 474 206
tel., fax: 516 474 111
e-mail: mu.nadace@letovice.net
www.letovice.net/nadace
IČO: 62 07 55 19
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