adace města Letovice
pro rozvoj kultury a životního prostředí

Výroční zpráva
za rok 2004

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 podílí i
organizačně.
Základním zdrojem příjmů nadace jsou výnosy z nadačního jmění, z ostatního
majetku, peněžní dary od právnických a fyzických osob, dále příspěvky zřizovatele a tržby
z prodeje hodnot vytvořených nadací nebo v souvislosti s její činností.
adační jmění tvoří:
- podílové listy v počtu 3.8142.46 kusů 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 předpisů,
- podílové listy v počtu 1.918.724 kusů v ceně 1,0163 za 1 kus podílového listu, získané na
základě smlouvy o koupi podílových listů ze dne 4. 3. 2002, ve znění pozdějších dodatků,
uzavřené mezi nadací a Balancovaným fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 15.
Ostatní majetek tvoří:
- podílové listy v počtu 28.431 kusů, získávané postupným každoročním navyšováním
ostatního majetku nadace, v souladu s grantovými pravidly, na základě smlouvy o koupi
podílových listů ze dne 4. 3. 2002, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi nadací a
Balancovaným fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 15.
Další jmění nadace tvoří skladové zásoby produktů vzešlých z její dosavadní činnosti
(mapy města, několik druhů pohlednic, publikace „Letovice a okolí na starých pohlednicích“,
publikace „Zvony 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
Bořivoj Hoder
Akad. mal. Jiří Brtnický

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 nadace:

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.
Grantová pravidla jsou rovněž součástí této výroční zprávy (článek X.).
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III. Zpráva o činnosti nadace v roce 2004
Nadace uskutečňovala v roce 2004 svoji činnost v souladu se svým statutem a plánem
činnosti pro rok 2004, který byl společně s rozpočtem nadace na tento kalendářní rok
schválen správní radou nadace v lednu 2004.
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 2004 přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím
veřejně vyhlášených grantových programů (v období únor - duben 2004). Přehledy
grantových programů, výše vyplacených finančních příspěvků a přehled příjemců podpory
z nadačních zdrojů jsou součástí této výroční zprávy. Na lednové schůzi byla rovněž doplněna
správní rada nadace, když v závěru roku 2003 se písemně vzdal členství Ing. arch. Stanislav
Svoboda. Jako její pátý člen byl zvolen Akad. mal. Jiří Brtnický.
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. Na dubnové schůzi správní
rady bylo nejprve rozhodnuto o uložení částky 1.950.000,- Kč, kterou nadace obdržela
v závěru roku 2003, prostřednictvím nákupu podílových listů Balancovaného fondu nadací.
V závěru roku 2004 pak bylo, na základě dodatku č. 5 smlouvy s Fondem národního majetku
ČR, na účet nadace připsáno 5.330.000,- Kč. O využití 15 % z těchto finančních prostředků
přímo na financování projektů a o způsobu uložení zbývající částky do nadačního jmění
rozhodovala správní rada nadace až v roce 2005.
V první polovině roku 2004 se po sérii jednání dohodla správní rada nadace s Městem
Letovice na prodeji jezů na řece Svitavě. Nadace neměla dostatek sil ani prostředků, aby se o
jezy mohla dlouhodobě starat, proto je nabídla městu k odkoupení. Poté, kdy Zastupitelstvo
města Letovice koupi schválilo, schválila prodej na své červnové schůzi i správní rada nadace
za částku 70.000,- Kč. Po připočtení předchozích vkladů města, které na vybudování jezů
v minulosti účelově město poskytlo, tak byly jezy městu odprodány přibližně za polovinu
jejich pořizovací hodnoty.
Ve druhé polovině roku 2004 se nadace tradičně podílela na realizaci pátého ročníku
Festivalu 3+1, opět ve spolupráci s brněnským institutem rozvoje občanské společnosti
Trialog. Součástí festivalu, který se znovu uskutečnil pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Stanislava Juránka, byl i třetí ročník Letní školy neziskových organizací.
Nadace v roce 2004 finančně podpořila, mimo vyhlášené grantové programy, i několik
drobnějších projektů. Jejich výčet i výše finanční podpory jsou uvedeny v této výroční zprávě.
V roce 2004 byl také, v souladu s rozhodnutím správní rady nadace, naposledy vydán
a úspěšně distribuován stolní kalendář „Letovice 2005“ s fotografiemi Bohumila Kociny. Jeho
vydávání a distribuce se po vzájemné dohodě v dalších letech ujme Městské kulturní středisko
v Letovicích.
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IV. Seznam a výše příspěvků, poskytnutých nadací v roce 2004
(mimo grantový program)
Milan Hakl, Letovice (benefiční koncert pro MB)
3.500,- Kč
Junák Letovice (hudební přehlídka „Letovický trakař“)
1.500,- Kč
Trialog, Brno (Festival 3+1)
7.000,- Kč
Zvláštní škola, Letovice (projekt „Žijeme s vámi“)
3.000,- Kč
Taneční pár, SZUŠ Blansko (podpora - Procházková, Bacík)
5.000,- Kč
Farní sbor CČE, Vanovice (série letních koncertů)
6.000,- Kč
Pecten Boskovice o.s. (publikace - paleontologická naleziště)
10.000,- Kč
Junák Letovice (volnočasové aktivity dětí a mládeže)
5.500,- Kč
MŠ Letovice, Čapkova (úprava školní zahrady)
4.000,- Kč
SDH Letovice (ohňostroj – Silvestr 2004)
5.000,- Kč
MKS Letovice (pěvecký sbor B. Martinů)
4.000,- Kč
Město Vysoké Tatry ( humanitární pomoc)
5.000,- Kč
Ivo Krajíček, Letovice (dřevěný letovický betlém)
3.000,- Kč
Ř-K farnost, Letovice (oprava střechy kostela)
50.000,- Kč
-----------------------------------Celkem

112.500,- Kč

V. Seznam a výše příspěvků, poskytnutých nadací v roce 2004
(v rámci veřejně vyhlášených grantových programů)
1. Program - modernizace kulturních zařízení a zařízení pro rozvoj životního prostředí
- Instalace el. zvonění do kapličky v Kladorubech, SDH Kladoruby
požadavek 15.000,- Kč grant nadace 10.000,- Kč
- Dětské atrakce na koupališti, TS Letovice
požadavek 100.000,- Kč grant nadace 90.000,- Kč
- Obnova záchytného rybníčku za koupalištěm - II. etapa (MO MRS Letovice)
požadavek 200.000,- Kč grant nadace 80.000,- Kč
2. Program - opravy kulturních památek a drobné lidové architektury
- Pokračování v restaurování maleb historické lékárny, Nemocnice MB Letovice
požadavek 100.000,- Kč grant nadace 80.000,- Kč
- Oprava kapličky v Lazinově, Obec Lazinov
požadavek 90.000,- Kč grant nadace 60.000,- Kč
3. Program - podpora amatérských souboru, orchestrů, skupin
- Pořízení kostýmů pro taneční skupinu Vo Co Gou, MKS Letovice
požadavek 16.000,- Kč grant nadace 12.000,- Kč
4. Program - publikační činnost v souvislosti s historií nebo současností města a obcí
- Vydání publikace ke 110. výročí TJ Sokol v Letovicích TJ Sokol Letovice
požadavek 40.000,- Kč grant nadace 40.000,- Kč
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5. Program - kulturní využití volného času mládeže
- Tábor dorostové unie, Dorostová unie Letovice
požadavek 15.000,- Kč grant nadace 10.000,- Kč
- Letní škola Trialog (při Festivalu 3+1), Trialog Brno
požadavek 9.800,- Kč
grant nadace 9.800,- Kč
- Trampolíny v areálu minigolfu, Fan Club BOP Křetínka
požadavek 80.000,- Kč grant nadace 60.000,- Kč
- Projektor pro WembloudClub, mládež CB Letovice
požadavek 16.900,- Kč grant nadace 10.000,- Kč
6. Program - podpora přeshraniční spolupráce mládeže
- Treninkový kemp talentované tenisové mládeže, TJ Sokol Letovice
požadavek 20.000,- Kč grant nadace 20.000,- Kč
- Pobyt žáků v partnerské škole v Kirchlintelnu (SRN), ZŠ Letovice
požadavek 20.000,- Kč grant nadace 20.000,- Kč
- Hudba rozvíjí přátelství mezi národy, ZUŠ Letovice
požadavek 32.000,- Kč grant nadace 30.000,- Kč
- Hudba sbližuje národy ve sjednocené Evropě, ZUŠ Letovice
požadavek 40.000,- Kč grant nadace 30.000,- Kč
7. Program - zeleň ve městě, v obci má své místo
- Ozelenění dětského hřiště ve Křetíně, Obec Křetín
požadavek 12.000,- Kč grant nadace 12.000,- Kč

VI. Seznam dárců a výše darů ve prospěch nadace v roce 2004
Město Letovice (výtěžek z plesu města)
Jihomoravský kraj (účelová dotace na Festival 3+1)
Kompletstav Letovice s.r.o.
Dopaz s.r.o, Horní Poříčí
Keramika Letovice s.r.o.
Kamenoprůmysl Komárek Letovice
Karel Synek, Letovice
František Kohoutek, Pamětice
PharmDr. Jitka Navrkalová, Blansko
Ivo Hladil, Letovice

Celkem
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22.500,- Kč
100.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
13.500,- Kč
6.000,- Kč
5.000,- Kč
20.000,- Kč
-----------------------179.000,- Kč

VII. Přehled majetku a závazků nadace
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2004:
áklady
Spotřeba materiálu:
Prodané zboží:
Náklady na reprezentaci:
Ostatní služby:
Mzdové náklady:
Jiné ostatní náklady:
Odpisy dlouhodobého majetku (DM):
Zůstatková cena prodaného DM:
Poskytnuté příspěvky:
Tržby za prodané zboží:
Úroky:
Tržba z prodeje DM:
Přijaté příspěvky (dary):

6 tis. Kč
184 tis. Kč
4 tis. Kč
35 tis. Kč
20 tis. Kč
2 tis. Kč
3 tis. Kč
458 tis. Kč
263 tis. Kč

Celkem:

975 tis. Kč

Výnosy

217 tis. Kč
6 tis. Kč
70 tis. Kč
215 tis. Kč

Výsledek hospodaření:

508 tis. Kč
- 467 tis. Kč

Rozvaha k 31. 12. 2004
Aktiva
Ostatní dlouhodobý finanční majetek:
Zboží na skladě:
Odběratelé:
Bankovní účet:
Vlastní jmění:
Fondy:
Oceňovací rozdíl:
Výsledek hospodaření:
Neuhrazená ztráta z minulých let:

12.385 tis. Kč
121 tis. Kč
10 tis. Kč
5.439 tis. Kč

Celkem:

17.955 tis. Kč

Pasiva

17.894 tis. Kč
728 tis. Kč
134 tis. Kč
- 467 tis. Kč *
- 335 tis. Kč **
17.954 tis. Kč

(rozdíl je způsoben zaokrouhlováním na tis. Kč)
*

- záporný výsledek hospodaření za r. 2004 je zapříčiněn odprodejem jezů na řece Svitavě (na náměstí
v Letovicích) Městu Letovice. Přestože nadace byla investorem výstavby jezů, město se na jejich realizaci
podílelo účelovými finančními dary, které včetně prodejní ceny dosáhly přibližně poloviny celkových
pořizovacích nákladů. Protože péče o jezy, a s ní spojená nutnost manipulace v době zvýšených průtoků
řekou Svitavou, přesahovaly poslání nadace, schválila správní rada jejich odprodej městu, se všemi právy a
povinnostmi, z jejich vlastnictví vyplývajícími.
**

- ztráta vznikla v roce 2003, kdy nadace odprodala Městu Letovice nemovitost (dům s pozemkem).
Nemovitost město vložilo do nadace za symbolickou částku 1,- Kč v době, kdy byla legislativně zakotvena
povinnost nadací mít nadační jmění ve výši alespoň 0,5 mil. Kč. Nadace již od roku 2002 tuto podmínku
splňuje formou uložených finančních prostředků. Starost o nemovitost byla nad síly nadace a přesahovala i
její poslání, proto správní rada schválila její prodej zpět městu. Přestože cena, která byla akceptovatelná
Zastupitelstvem města Letovice byla přibližně na úrovni čtvrtiny znaleckého odhadu, správní rada ji
s ohledem na výše uvedenou pořizovací cenu akceptovala i při vědomí, že tím nadaci vznikne účetní ztráta.
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VIII. Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF)
1) Výše příspěvku - nadace obdržela postupně z NIF příspěvek takto:
- na základě smlouvy s FNM ČR č. 00103-2002-211-S-N-59 bylo na účet nadace připsáno
v roce 2002
9.054.000,- Kč
- na základě dodatku č. 3 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno
v roce 2003
3.038.000,- Kč
- na základě dodatku č. 4 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno
v roce 2003
2.292.000,- Kč
- na základě dodatku č. 5 smlouvy s FNM ČR bylo na účet nadace připsáno
v roce 2004
5.330.000,- 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
r. 2004
4.580.000,- Kč / 750.000,- Kč (návrh na zapsání do J a použití pro realizaci
grantových programů až v r. 2005)

3) Způsob vložení příspěvku do nadačního jmění:
- podílové listy v počtu 3.814.246 kusů 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,
- podílové listy v počtu 1.918.724 kusů v ceně 1,0163 za 1 kus podílového listu, získané na
základě smlouvy o koupi podílových listů ze dne 4. 3. 2002, ve znění pozdějších dodatků,
uzavřené mezi nadací a Balancovaným fondem nadací investiční společnosti ŽB Trust se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 15.
4) Výše výnosů z nadačního jmění v r. 2004 (za r. 2003):

160.100,- Kč

5) 5.1 zůstatek výnosů z r. 2003:

na granty 0,- Kč
na správu nadace 0,- Kč
5.2 výše výnosů za r. 2003: na granty 160.100,- Kč,
5.3 rozdělení výnosů v r. 2004: na granty 160.100,- Kč,
na správu nadace 0,- Kč (pokryto z jiných zdrojů)
na navýšení ostatního jmění 0,- Kč, (pokryto z jiných zdrojů)
5.4 zůstatek nerozdělených výnosů v r. 2004: na granty 0,- Kč,
na správu nadace 0,- Kč
5.5 specifikace výnosů, použitých na správu nadace: ověření roční účetní závěrky (audit),
mzdové náklady, poplatky za aktualizaci SW, poplatky bance, režijní materiály (cestovné,
účastnické poplatky za semináře, odborné publikace), propagace a reprezentace nadace.

6) Grantová pravidla nadace jsou uvedena v článku X. této výroční zprávy.
7) Přehled příjemců grantů a přidělené částky jsou uvedeny v článku V. této výroční zprávy.
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IX. Zpráva dozorčí rady nadace z kontroly hospodaření
Dne 26. 4. 2005 provedla dozorčí rada nadace ve složení Ing. Ivo Kubín, Milan Stejskal a
Pavla Bartáková kontrolu hospodaření nadace. Kontroly se zúčastnil jako předkladatel
dokladů správce nadace Miloš Winkler a účetní nadace Petra Pečinková.
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, dále inventarizace
pokladny a veškerého majetku nadace. V průběhu kontroly byly zjištěny drobné nedostatky
ve vedení pokladního deníku, které na základě pokynů dozorčí rady správce nadace na místě
odstranil. Jednalo se obecně o vyhotovování příjmových dokladů při výběru šekem, nebyl
vyhotoven výdajový doklad na odměny vyplacené za I. pololetí 2004 pí. Pečinkové a
p.Winklerovi. Zápis ze dne 14. 12. 2004, příjem od MKS Letovice, je nesprávně uveden
v rubrice vydání, obdobně zápis ze dne 18. 12. 2004, odvedení prostředků na účet do GE
Capital Bank, je nesprávně uveden v rubrice příjem. Důležité ale je, že částky jsou správně
odečteny/přičteny a nedošlo ke zkreslení konečného výsledku. Pokladna byla správně k 31.
12. 2004 vynulována. 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. 2004.
Dále byla provedena kontrola finančních, sponzorských darů ve prospěch nadace. Zde je
nutno konstatovat, že situace oproti minulému roku se radikálně zlepšila a vytýkané
nedostatky z minulé kontroly byly v plném rozsahu odstraněny. Opakovanou závadou je, že
některé z uzavřených smluv nejsou podepsány v duchu Statutu nadace předsedou a dalším
členem správní rady, ale pouze jedním z nich. Objevují se i závady ve formální úpravě
hlavičky smlouvy - chybí IČ, RČ nebo jméno zastupující osoby firmy. Nedoporučujeme také
s ohledem na výše uvedené závady v hlavičce používat razítko firmy, které většinou
neobsahuje předepsané údaje pro identifikaci dárce. U některých smluv chybí uvedení výše
daru slovy, což může zpochybňovat výši darované částky.
Podrobně proběhla kontrola v oblasti poskytování grantů ze strany nadace. Byly prověřeny
všechny předložené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Zde opět konstatujeme, že se
zjištěné závady z minulých roků již neopakují, pouze u smlouvy se sdružením PECTEN chybí
podpisy dárce na smlouvě (bylo obratem odstraněno).
Závěr: ke kontrole byly předloženy všechny požadované doklady, které po prověření byly
vráceny. Z dokladů vyplývá, že nedošlo k závažnému porušení zákonných norem, vedení
majetku a účetnictví je průkazné. Závažnější problémy nebyly zjištěny. Dozorčí rada
doporučuje správní radě s ohledem na prohlubující se ztrátu vzniklou v roce 2003 odprodejem
nemovitosti (bytový dům Pod Kostelem i s pozemkem) městu, zvážit možnost postupného
snižování této ztráty formou minimalizace výše poskytovaných nadačních příspěvků mimo
granty v následujících letech. Finanční prostředky poskytovat zejména formou grantů.
V Letovicích 26. 4. 2005
Ing. Ivo Kubín, předseda dozorčí rady
Pavla Bartáková, člen dozorčí rady
Milan Stejskal, člen dozorčí rady
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X. Grantová pravidla vymezující rozsah a způsob poskytování
nadačních příspěvků
1) Cíl grantové politiky s prostředky z výnosů z příspěvku Nadačního investičního fondu
(dále jen NIF):
je podpora kulturně osvětové a výchovně vzdělávací činnosti a veřejně prospěšných
aktivit v oblasti rozvoje kultury a životního prostředí ve městě, jeho místních částech a obcích
Mikroregionu Letovicko.
2) Návrh hospodaření s výnosy z nadačního jmění z příspěvku NIF:
nadace každoročně hospodaří s výnosy z nadačního jmění z příspěvku NIF podle
následujících pravidel:
-

nejméně 80 % z výnosů vzniklých v období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního
roku bude nejpozději do 31. prosince následujícího roku rozděleno formou nadačních
příspěvků třetím osobám v souladu s těmito grantovými pravidly,

-

maximálně 15 % z výnosů vzniklých v období od 1. ledna do 31. prosince
kalendářního roku bude použito na úhradu nákladů souvisejících se správou nadace,

-

nejméně 5 % z výnosů vzniklých v období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního
roku bude poukázáno na zvláštní účet u bankovního ústavu, který je určený pro
navyšování ostatního jmění nadace, aby nedocházelo ke snižování hodnoty finančních
prostředků vlivem inflace a byl zaručen pravidelný nárůst celkového objemu
finančních prostředků a tím i objem rozdělovaných prostředků z jejich výnosů,

3) Žadatelé o nadační příspěvek (grant)
v souladu s posláním nadace o příspěvek mohou žádat občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace, účelová zařízení církví a
veřejnoprávní instituce a obce Mikroregionu Letovicko.
O nadační příspěvek nemohou žádat politické strany a politická hnutí.
4) Projekty a oblasti, které budou podporovány
a) kultura – podpora rozvoje kulturní činnosti a zachování kulturního dědictví ve
městě a obcích Mikroregionu Letovicko,
b) životní prostředí – podpora rozvoje a zlepšování životního prostředí ve městě a
obcích Mikroregionu Letovicko.
5) Vyhlášení výběrového řízení
Nadace poskytuje nadační příspěvky formou veřejně vyhlášených otevřených
grantových programů.
-

-

vyhlášení proběhne zpravidla dvakrát ročně v dopředu zveřejněných termínech,
vyhlášení bude zveřejněno ve Zpravodaji města Letovice a na oficiálních
internetových stránkách nadace, písemnou formou budou vyrozuměny i členské obce
Mikroregionu Letovicko,
správní rada nadace může v odůvodněných případech reagovat na aktuální potřeby a
priority v jednotlivých oblastech v souladu se statutem nadace v případě dostatku
finančních prostředků i mimo stanovené termíny.
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6) Podmínky žádosti o grant
-

-

grant může být poskytnut maximálně do výše 80 % celkových nákladů na projekt,
minimálně 20 % nákladů musí pokrýt žadatel z vlastních zdrojů,
pro příspěvkové a rozpočtové organizace je podmínkou k získání grantu pokrýt
minimálně 50 % podíl celkových nákladů na projekt,
správní rada stanoví pro jednotlivá kola výběrových řízení maximální výši podpory
nadace v „Obecných podmínkách účasti zájemců o přidělení grantu“, finanční podíl
žadatele je rovněž uveden ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku (grantu)
v odůvodněných případech si správní rada vyhrazuje možnost poskytnout grant až do
výše 100 % celkových nákladů na projekt,
o grant je možné žádat opakovaně, pokud žadatel řádně vyúčtoval předchozí projekt,
žádost o grant se podává písemnou formou na formuláři „Žádost o grant“, který je
k dispozici u správce nadace, v podatelně MěÚ Letovice a lze ho získat i na
internetových stránkách nadace.

Žádost musí obsahovat:
• datum podání
• základní údaje o žadateli
• stručné uvedení účelu, na který je nadační příspěvek požadován
• údaje o celkových nákladech na realizaci uvedené aktivity
• výši požadovaného nadačního příspěvku
• jméno a příjmení kontaktní osoby, včetně adresy a telefonického spojení
• podpis osoby oprávněné jednat za žadatele.
7) Rozhodnutí o udělení nadačního příspěvku
-

o udělení nadačního příspěvku rozhoduje výhradně správní rada nadace,
žadatel bude o výsledku grantového řízení písemně vyrozuměn,
o poskytnutí příspěvku uzavře nadace s žadatelem písemnou smlouvu.

8) Závěrečná ustanovení
-

v případě použití nadačního příspěvku (grantu) na jiný účel, než na který byl přidělen,
se bude nadace domáhat jeho vrácení v plné výši,
žadatel je vždy povinen doložit závěrečné vyúčtování akce, na kterou byl nadační
příspěvek (grant) schválen,
grantová pravidla jsou nedílnou součástí statutu nadace, jejich úpravu může provádět
pouze správní rada nadace,
grantová pravidla budou zveřejněna na oficiálních internetových stránkách nadace,
poslední změny grantových pravidel schválila správní rada nadace dne 5. dubna 2004.
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XI. Zpráva auditora o kontrole hospodaření s NIF
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XII. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky nadace
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XIII. Závěr
O činnosti nadace v roce 2004 podal předseda správní rady Josef Novotný zprávu na
zasedání Rady města Letovice dne 24. května 2005.
Nadace při hospodaření s finančními prostředky a při jejich přerozdělování v roce
2004 postupovala v souladu s platnou legislativou, schváleným statutem a grantovými
pravidly. Účetnictví nadace zajišťovala v roce 2004 paní Petra Pečinková.
V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném
znění a 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 2004 provedeny dva audity.
První audit ověřoval formální a věcnou správnost účetní závěrky nadace k 31. 12.
2004 a vedení účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a
postupy účtování pro nevýdělečné organizace. Část zprávy, výrok auditora, ze dne 21. března
2005, je uvedena v článku XI. této výroční zprávy.
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. Celá zpráva auditora ze dne 8. dubna 2005 je uvedena v článku X. této
výroční zprávy.

Josef ovotný
předseda
správní rady

Mgr. Radek Procházka
místopředseda
správní rady

adace touto cestou děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří na číslo účtu:

116 121 664/0600
přispěli jakoukoliv finanční částkou.
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