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I. Úvod 
 
    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, obcím, 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: 
 

- 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, 

- nadační jmění ve výši 6.279.000,- Kč je spravováno Českou spořitelnou, a.s. na základě 
smlouvy o správě cenných papírů, smlouvy komisionářské a smlouvy o investičním 
poradenství ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., 
o cenných papírech ve znění pozdějších platných předpisů, 

 

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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II. Orgány nadace: 
 
    Statutárním orgánem nadace je správní rada. Je  pětičlenná a schází se minimálně 3x 
ročně. Funkční období jednotlivých členů správní rady 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. Její členové jsou do funkcí  
schvalováni správní radou nadace a jejich funkční období je rovněž tříleté.  
 
předseda: Ing. Ivo Kubín 
 
členové: Pavla Bartáková 
  Milan Stejskal 
 
 
    Výkonným orgánem nadace je správce, který je jmenován správní radou nadace a 
potvrzován ve funkci vždy na dvouleté období. 
 
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. Jeho nedílnou 
součástí jsou rovněž grantová pravidla, upravující způsob přerozdělování finančních 
prostředků určených k realizaci projektů (grantových programů), vyhlášených nadací.     
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III. Zpráva o činnosti nadace v roce 2003 
 
    Nadace uskutečňovala v roce 2003 svoji činnost v souladu se svým statutem a plánem 
činnosti pro rok 2003, který byl společně s rozpočtem nadace na tento kalendářní rok 
schválen správní radou nadace v dubnu 2003. 
    V oblasti hospodářského zabezpečení byla požádána široká veřejnost o finanční 
podporu nadace, při různých příležitostech byly rovněž oslovovány firmy a podnikatelé, kteří 
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 čtyřikrát. V souladu se základním 
posláním nadace proběhlo v roce 2003 přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím 
veřejně vyhlášených grantových programů (v období leden - duben 2003). Přehledy 
grantových programů, výše vyplacených finančních příspěvků a přehled příjemců podpory 
z nadačních zdrojů jsou součástí této výroční zprávy. Na konci loňského roku se písemně 
vzdal členství ve správní radě nadace Ing. arch. Stanislav Svoboda. 
   Hlavním zdrojem financí pro naplňování cílů nadace jsou i nadále výnosy z nadačního 
jmění. To bylo v loňském roce opět, na základě dodatků smlouvy s Fondem národního 
majetku ČR, posíleno ze zdrojů Nadačního investičního fondu. Nejprve nadace v jarních 
měsících obdržela částku 3.038.000,- Kč, těsně před koncem kalendářního roku pak částku 
2.292.000,- Kč (tato částka byla uložena do nadačního jmění až v r. 2004). V obou případech 
bylo správní radou schválena smluvní možnost využít 15 % těchto finančních prostředků 
přímo na financování projektů, ostatní peníze pak byly použity na navýšení nadačního jmění. 
V roce 2003 byly uzavřeny smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. (o správě cenných papírů, 
komisionářská a smlouva o investičním poradenství), na základě kterých je touto bankou 
v současné době spravováno  nadační jmění ve výši 6.279.000,- Kč.  

Nadace se v loňském roce tradičně podílela na realizaci již čtvrtého ročníku Festivalu  
3+1, opět ve spolupráci s brněnským institutem rozvoje občanské společnosti Trialog. 
Součástí festivalu, který opět probíhal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. 
Stanislava Juránka, byl i druhý ročník Letní školy nestátních neziskových organizací. Radou 
Jihomoravského kraje byla nadaci poskytnuta na pořádání festivalu finanční dotace. 
    Nadace v loňském roce finanční podpořila i několik drobnějších projektů. Jejich výčet 
i s výší finanční podpory je obsahem této výroční zprávy. Po roční přestávce pak byl opět 
nadací vydán a úspěšně distribuován stolní kalendář „Letovice 2004“ s fotografiemi 
Bohumila Kociny, zaměřenými tentokrát na přírodní památku - letovický zámecký park. 
 V roce 2003 nadace dokončila opravu fasády na budově, která tvořila část jejího 
nadační jmění a po schválení správní radou i Zastupitelstvem města Letovice byla tato 
nemovitost odprodána ve druhé polovině roku zpět zřizovateli nadace – Městu Letovice. 
Krajskému soudu v Brně pak byla v této souvislosti zaslána žádost správní rady nadace o 
zápis snížení nadačního jmění. 
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IV. Od svého vzniku se nadace přímo podílela na projektech: 
 

- 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 stolního kalendáře na rok 2001 s tematikou města – rok 2000 (2000 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 stolního kalendáře na rok 2002 s tematikou města – rok 2001 (2000 ks)  
- vydání propagačních letáčků nadace – rok 2002 (náklad 6000 ks) 
- poprvé byla realizována podpora projektů v rámci Mikroregionu Letovicko formou 

veřejných grantových programů. Finanční zajištění poskytly výnosy z nadačního 
jmění nadace, získaného z Nadačního investičního fondu na základě smlouvy 
s Fondem národního majetku ČR – rok 2002.  

- vydání stolního kalendáře na rok 2004 s tematikou zámeckého parku – rok 2003 
(2000 ks)  

- seznam podpořených projektů v roce 2003 je obsahem této výroční zprávy  
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V. Seznam a výše příspěvků, poskytnutých nadací v roce 2003          
mimo grantový program: 

 
MKS Letovice – koncert (Big Band Jevíčko)       1.000,- Kč 
MKS Letovice – koncert (Linha Singers)       3.000,- Kč 
Fan Club BOP Křetínka – uklid kolem přehrady      3.000,- Kč  
Ivo Krajíček, Letovice – dřevěný letovický betlém    10.000,- Kč  
MKS Letovice – taneční skupina Vo Co Gou       2.000,- Kč 
Gabriela Tesařová, Letovice – výtvarné potřeby      3.000,- Kč 
Orel Telnice – volnočasové aktivity dětí a mládeže    20.000,- Kč 
Evangelický farní sbor Vanovice  (letní koncerty)      5.000,- Kč 
Trialog Brno (příspěvek nadace) – Festival 3+1     14.000,- Kč 
Trialog Brno – Festival 3+1 (dotace od Jihomoravského kraje,  
která byla použita na úhradu hudebních vystoupení při festivalu 100.000,- Kč 
                                                       ------------------------ 
 

Celkem           161.000,- Kč    
                     
                       
VI. Seznam a výše příspěvků, poskytnutých nadací v roce 2003 

v rámci veřejně vyhlášených grantových programů: 
      

1. Program - modernizace kulturních zařízení a zařízení pro rozvoj životního prostředí 
 

- Rekonstrukce kulturního zařízení v obci Deštná (ČSCH Deštná) 
náklad 94.000,- Kč   grant nadace 15.000,- Kč  

- Vstupní brána keltské usedlosti (Fan Club BOP Křetínka)     
náklad 44.000,- Kč   grant nadace 20.000,- Kč  

- Obnova záchytného rybníčku za koupalištěm - I. etapa (MO MRS Letovice)  
náklad 200.000,- Kč   grant nadace 70.000,- Kč  

- Rozšíření klubovny v Kladorubech  (SDH Kladoruby)             
náklad 154.266,- Kč   grant nadace 90.000,- Kč 
 

2. Program - opravy kulturních památek a drobné lidové architektury 
 

- Restaurování maleb v historické lékárně Milosrdných bratří (Nemocnice MB Letovice)           
náklad 378.000,- Kč   grant nadace 100.000,- Kč 

- Instalace elektrického ovládání zvonu do kapličky v Novičí (SDH Novičí)  
náklad 25.000,- Kč   grant nadace 15.000,- Kč 

- Oprava kříže v Horním Smržově (Obec Horní Smržov)        
náklad 20.000,- Kč   grant nadace 8.000,- Kč 

- Oprava kapličky ve Lhotě u Letovic (SDH Lhota)     
náklad 45.000,- Kč   grant nadace 15.000,- Kč 

- Oprava kostela sv. Jiří v Kochově (Ř-K farnost Letovice)     
náklad 213.500,- Kč   grant nadace 40.000,- Kč 

- Restaurování fresek v kostele sv. Ondřeje v Roubanině (Ř-K farnost Roubanina)              
 náklad 250.000,- Kč   grant nadace 80.000,- Kč 
- Restaurování kříže u domu nadace – II. etapa (Ř-K farnost Letovice) 
 náklad 197.450,- Kč   grant nadace 77.450,- Kč    

3. Program - podpora amatérských souboru, orchestrů, skupin 
 

- Společenský tanec (Soukromá ZUŠ Blansko)                    
náklad 109.300,- Kč   grant nadace 10.000,- 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 
 

- Tábor Dorostové unie Letovice - Študlov 03 (Dorostová unie CB Letovice)  
náklad 40.000,- Kč   grant nadace 10.000,- Kč 

- Bavíme děti a mládež (Junák Letovice)       
 náklad 8.000,- Kč   grant nadace 4.000,- Kč 
  
6. Program - přeshraniční spolupráce mládeže v oblasti kultury  
 

- English Camp 2003 (mládež CB Letovice)    
náklad 120.000,- Kč   grant nadace 15.000,- Kč     

- Spolupráce základní školy se školou v SRN (Kirchlinteln)    
náklad 20.000,- Kč   grant nadace 8.000,- Kč 
 

7. Program - čistota a pořádek ve městě, v obci 
 

----- 
 

8. Program - zeleň ve městě, v obci má své místo 
 

- Zelená zóna na návsi v Roubanině (Obec Roubanina)     
náklad 91.800,- Kč   grant nadace 15.000,- Kč 

- Úprava školní zahrady v Mateřské škole Letovice, Čapkova (MŠ Letovice, Čapkova) 
náklad 19.800,- Kč   grant nadace 9.000,- Kč 

- Úprava školní zahrady v Mateřské škole Letovice, Třebětínská (MŠ Letovice, Třebětínská)
 náklad 67.275,- Kč   grant nadace 28.000,- Kč     
- Úprava okolí Základní školy Letovice, Komenského ul. (ZŠ Letovice) 
 náklad 70.000,- Kč   grant nadace 35.000,- Kč  
- Obnova staré a výsadba nové zeleně v obci (Obec Pamětice) 
 náklad 20.000,- Kč   grant nadace 8.000,- Kč  
 

9. Program - úspory energií šetří životní prostředí 
 

----- 
 

  
VII. Seznam dárců a výše darů ve prospěch nadace v roce 2003: 
 
František Kulhavý, Letovice     4.000,- Kč 
Karel Synek, Letovice   13.000,- Kč 
MKS Letovice – výtěžek z plesu města 26.000,- Kč 
Kompletstav Letovice     5.000,- Kč 
František Kohoutek, Pamětice    4.000,- Kč 
Prokant – Cvrkal, Letovice     4.000,- Kč 
Stavos Boskovice      1.500,- Kč 
František Bula, Letovice   20.000,- Kč 
LPU – Ekologické stavby     5.000,- Kč 
Chevron, Mikulov      8.000,- Kč 
Jihomoravský kraj (Festival 3+1)           100.000,- Kč 
                                                              ----------------------- 
 

             Celkem      190.500,- Kč 
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VIII. Přehled majetku a závazků nadace: 
 
 
Rozvaha k 31. 12. 2002 
 
Stavby (jezy na řece Svitavě)     462.723,35 Kč 
Cenné papíry          10.292.000,- Kč 
Oprávky ke stavbám               1.928,- Kč 
Zboží na skladě    128.837,79 Kč 
Bankovní účet            2.519.187,41 Kč 
Odběratelé        12.424,50 Kč 
Vlastní jmění    13.305.377,75 Kč 
Fondy         442.533,34 Kč 
Hospodářský výsledek       334.666,04 Kč 
 

 

Celkem:             13.749.839,09 Kč 13.749.839,09 Kč 
 

 
 
Účet zisků a ztrát k 31. 12. 2003: 
  
Režijní materiál:        3.552,- Kč 
Prodané zboží:     190.321,82 Kč 
Opravy a udržování:    195.327,- Kč 
Náklady na reprezentaci:       5.165,- Kč 
Ostatní služby:      15.560,20 Kč 
Mzdové náklady:         21.177,- Kč 
Daň z nemovitosti:           679,- Kč  
Ostatní náklady         2.148,- Kč 
Odpisy:       15.920,- Kč 
Zůstatková cena prodaného DM  513.116,- Kč 
Poskytnuté příspěvky zúčtované  
                     mezi organizacemi  161.000,- Kč 
Nájemné               7.434,40 Kč 
Tržby za prodané zboží         212.480,- Kč  
Úroky                6.647,93 Kč 
Tržba z prodeje DM          140.000,- Kč 
Přijaté příspěvky:          422.737,65 Kč 
 

 

Celkem             1.123.966,02 Kč    789.299,98 Kč 
 

Účet zisku - ztráty            334.666,04 Kč 
 

 
Celkem             1.123.966,02 Kč 1.123.966,02 Kč 
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IX. Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu: 
 

1) Výše příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF): 
 Nadace obdržela příspěvek z NIF pouze ve II. etapě přerozdělování NIF takto 

 

- na základě smlouvy s FNM ČR č. 00103-2002-211-S-N-59 bylo na účet nadace připsáno 
dne  9.054.000,- Kč  

- na základě dodatku č. 3 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno dne 
  3.038.000,- Kč  

- na základě dodatku č. 4 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno dne 
  2.292.000,- Kč 

 

2) Výše uložených příspěvků do nadačního jmění/částka použitá pro realizaci grantových 
programů v roce 2002, resp. 2003: 

 

  r. 2002 7.696.000,- Kč / 1.358.000,- Kč 
  r. 2003  2.583.000,- Kč /   455.000,- Kč 
  r. 2003 1.950.000,- Kč /   342.000,- Kč    (návrh na zapsání do �J a použití pro realizaci  

                                                                                                  grantových programů až v r. 2004)                                                                      
 

3)  Způsob vložení příspěvku do nadačního jmění: 
 

- 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, 
- nadační jmění ve výši 6.279.000,- Kč je spravováno Českou spořitelnou, a.s. na základě 
smlouvy o správě cenných papírů, smlouvy komisionářské a smlouvy o investičním 
poradenství ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., 
o cenných papírech ve znění pozdějších platných předpisů. 

 

4) Výše výnosů z nadačního jmění v r. 2003 (za r. 2002): 253.000,- Kč  
 

5) 5.1 zůstatek výnosů z r. 2002:  na granty   71.900,- Kč 
      na správu nadace   0,- Kč 
 5.2 výše výnosů za r. 2002: na granty   215.000,- Kč, tj. 85 % 
      na správu nadace   25.000,- Kč, tj. 10 % 
      na navýšení nadačního jmění   13.000,- Kč, tj. 5 %  
 5.3 rozdělení výnosů v r. 2003: na granty   215.000,- Kč, tj. 85 % 
      na správu nadace   25.000,- Kč, tj. 10 % 
      na navýšení nadačního jmění   13.000,- Kč, tj. 5 %  

5.4 zůstatek nerozdělených  
 výnosů v r. 2003:  na granty  10.000 ,- Kč, tj. 4 % 

      na správu nadace   0,- Kč 
 5.5 specifikace výnosů, použitých na správu nadace: 

roční audit, mzdové náklady, programové vybavení PC, poplatky bance, režijní 

materiály (cestovné, účastnické poplatky za seminářů, fotodokumentace, odborné 

publikace), propagace a reprezentace nadace                                               
 

6) Grantová pravidla nadace jsou nedílnou součástí statutu nadace a je možné do nich 
nahlédnout v sídle nadace, na stránkách www.letovice.net/nadace nebo u Krajského 
obchodního soudu v Brně.  

 

7)  Přehled příjemců grantů a přidělené částky jsou uvedeny v článku VI. (str. 6,7).   
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X. Informace z provedené kontroly hospodaření 
 

Dne 5. 5. 2004 provedla dozorčí rada ve složení Ing. Ivo Kubín, Milan Stejskal a Pavla 
Bartáková kontrolu hospodaření nadace. Kontroly se zúčastnil jako předkladatel dokladů 
správce nadace Miloš Winkler. 

Kontrola byla zaměřená na vedení pokladní knihy, odsouhlasení zůstatku na běžném 
účtu a správnost převodu finančních prostředků. Byla provedena fyzická kontrola veškerých 
příjmových a výdajových dokladů v návaznosti na pokladní knihu, inventarizace pokladny a 
veškerého majetku nadace, vyjma nemovitosti, která byla inventarizována dokladově. V 
průběhu kontroly byly zjištěny drobné nedostatky ve vedení evidence, které na základě 
pokynů dozorčí rady správce nadace na místě odstranil. Zůstatek v pokladně ke dni  5. 5. 
2004 činil 3.339,- Kč a souhlasí se skutečnou hotovostí v pokladně. Při fyzické inventarizaci 
zásob, tj. jednotlivých druhů pohlednic, kalendářů, map a publikací, nebyly zjištěny 
nedostatky. Jednotlivé druhy jsou správně evidovány v kartách zásob a evidenční stav 
souhlasil s fyzickou inventurou. Na kartách byla správně provedena inventarizace k 31. 12. 
2003.  

Dále byla provedena kontrola finančních darů ve prospěch nadace. Bylo předloženo 9 
smluv a částky v nich sjednané byly ve všech případech nadaci převedeny. Bez uzavřené 
smlouvy darovali finanční prostředky dva dárci, ve Zpravodaji města Letovice, který 
monitoruje dárce, bylo uvedeno dalších 7 dárců, kteří však uvedené finanční dary v roce 2003 
nadaci nepřevedli. Závadou je i skutečnost, že některé z uzavřených smluv nejsou podepsány 
v duchu statutu nadace předsedou a místopředsedou správní rady, ale pouze jedním z nich.     

Podrobně proběhla kontrola v oblasti poskytování grantů ze strany nadace. Byly 
prověřeny všechny předložené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku v celkovém počtu 
23 kusů. Mimo drobné formální nedostatky bylo zjištěno, že u 9 projektů nebyla dosud 
předložena „Závěrečná zpráva o projektu“ nebo zpráva neobsahovala všechny smluvně 
stanovené náležitosti. Nepředložení závěrečné zprávy v termínu uvedeném ve smlouvě je 
přitom závažnou skutečností, vázanou na sankce uvedené ve smlouvě. Fyzicky byla také 
provedena namátková kontrola u některých příjemců grantu.  

Úplný zápis o provedené kontrole hospodaření nadace, včetně dozorčí radou 
navržených opatření ke sjednání nápravy zjištěných nedostatků, obdržela správní rada 
nadace a je rovněž k nahlédnutí v sídle nadace. 
 
 

 
Dozorčí rada nadace 
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XI. Závěr: 
 

O činnosti nadace v roce 2003 podal předseda správní rady Josef Novotný zprávu na 
zasedání Rady města Letovice dne 8. června 2004.  
 

Nadace při hospodaření s finančními prostředky a při jejich přerozdělování v roce 
2003 postupovala v souladu s platnou legislativou, schváleným statutem a grantovými 
pravidly. Účetnictví nadace zajišťovala v r. 2003 Marie  Špičková. 
 

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 2003 provedeny dva audity.  
První ověřoval formální a věcnou správnost účetní uzávěrky nadace k 31. 12. 2003 a vedení 
účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a postupy 
účtování pro nevýdělečné organizace. Zpráva ze dne 25. března 2004 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. 2003. 
 

Předmětem druhého auditu bylo ověření správnosti použit finančních prostředků 
z Nadačního investičního fondu, poskytnutých na základě smlouvy nadace s Fondem 
národního majetku České republiky 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 auditora ze dne 22. března 2004 obsahuje následující výrok: 

 

: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 2003 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       Josef Novotný 
     místopředseda               předseda  
      správní rady            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 


