Výroční zpráva
2017

„Již 20 let jsme s Vámi“
to je 7.183.287 korun rozdělených
v Blanicko-Otavském regionu
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Vážení přátelé,
dovolte mi ohlédnout se za rokem 2017 v naší nadaci.
S hrdostí můžeme říci, že už jenom skutečnost, že hodnotíme další rok fungování nadace, která nemá
žádného velkého mecenáše jako jiné velké nadace. A je to již dvacet let, co byla nadace
zaregistrována a aktivně působí v našem Blanicko-Otavském regionu. Za toto období procházela
lepšími i horšími obdobími. Všechny nástrahy se ním ale podařilo vždy překonat a za dobu činnosti
nadace jsme podpořili celkem 539 projektů částkou 7.183.287 korun. Z toho v loňském roce jsme
podpořili 38 neziskových organizací a fizyckých osob v našem regionu částkou 390.160 korun.
Další výročí zaznamenal v roce 2017 Dárcovský fond Mudr. Ivana Macháčka pro děti a to 10. let
své činnosti. Po celé tyto roky ve prospěch fondu trpělivě pracoval MUDr. Ivan Macháček a podařilo
se mu zajistit finanční prostředky, díky kterým se deset let podařilo pomoci 63 občanům a
neziskovým organizacím pomáhajícím zdravotně postiženým dětem v Blanicko – Otavském regionu
částkou 908.160 korun.
V roce 2017 jsme se opět aktivně účastnili činnosti Asociace komunitních nadací. Asociace
komunitních nadací v České republice – A.K.N. vznikla v roce 2006. Jejím cílem je podporovat
rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí
stát, podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci a propagovat myšlenku působení komunitních
nadací.
V grantových kolech nadace vypsala průběžné komunitní grantové kolo, grantové kolo Dárcovského
fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti a pokračovala ve společném grantovém programu s Městem
Vodňany a s Městysem Katovice. Nově jsme připravili program „Přímé granty“, grantový projekt
podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně a založili fond
„Důstojná kvalita života seniorů“.
Rád bych touto cestou poděkoval za aktivní přístup členům správní rady i členům dárcovských fondů.
Jsem rád, že si nám daří pomáhat v Blanicko-Otavském regionu.
Ing. Miroslav Procházka
předseda správní rady

KDO JSME
Jsme komunitní nadací. To znamená, že podporujeme projekty, které přinášejí
prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu. Nejsme úzce tématicky
či oborově zaměřenou nadací, ale jsme otevřeni širokému spektru místních problémů,
potřeb a potenciálu. Pomáháme v oblastech sociálně zdravotních služeb, životního
prostředí, kultury a umění, vzdělávání a lidských zdrojů i v oblasti místního a
regionálního rozvoje.
Těžiště naší činnosti spočívá v získávání finančních prostředků a ve vytváření
prostoru pro spolupráci nevládního, podnikatelského a veřejného sektoru.
Získaných prostředků a výnosů z nadačního jmění využíváme ve prospěch obecně
prospěšných aktivit v komunitě, a to zejména poskytováním grantů neziskovým
organizacím.
Výše našeho nadačního jmění v roce 2017 byla více než 20 miliónů korun ve finančním
majetku a za dobu své činnosti jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili 7.178.887
korun a podpořili 539 projektů.
POSLÁNÍ

Naším posláním je podpora komunitního života v Blanicko – Otavském regionu
(Protivínsko, Písecko, Strakonicko a Vodňansko).
LIDÉ V NADACI
Správní rada nadace
K 31. prosinci 2017 pracovala správní rada nadace v tomto složení:
Ing. Miroslav Procházka
předseda správní rady
Václav Jindra
místopředseda správní rady
Mgr. Martin Johanna
2. místopředseda správní rady
Jitka Budínová
členka správní rady
MUDr. Jan Kolář
člen správní rady
Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské
K 31. prosinci 2017 pracovala dozorčí rada nadace v tomto složení:
Milan Kodádek
předseda dozorčí rady
Blanka Pudíková
místopředsedkyně dozorčí rady
Martin Zoch
člen dozorčí rady
JUDr. Vladimír Jablonský člen dozorčí rady
Pracovníci nadace
K 31. prosinci 2017 pracovali v nadaci :
Milan Bubeníček
ředitel nadace

Dobrovolníci nadace: Olga Procházková, Ing. Jiří Morávek, Milan Koc, Marek
Anděl, Jiří Doubek ml., Mgr. Michal Novotný, Romana Bubeníčková, Zdeněk Polák,
Jiří Bárta, Josef Štogr, Jan Kroupa a další …..

Dary a příspěvky nadaci
V roce 2017 podpořili činnost a aktivity nadace celkovou částkou 247.160 Kč následující dárci:
Město Vodňany
Městys Katovice
Manžele Hoferovi
Pod Čarou z.s.
Škrnová Jitka
MUDr. Marie Bolková
MUDr. Jan Kouďa
MUDr. Alena Bicanová
Stavebniny - Jaroslav Řehoř
MUDr. Pavel Pohořský
MUDr. Jitka Čišecká
Ing. Josef Novotný
MUDr. Sylvie Blažková
MUDr. Jiří Pudík
MUDr. Jiří Mašek
Lékárna U Palmy
Hana Bušinová
MUDr. Jana Matějková
MUDr. Alena Novotná
ZD Bernartice
IP PEDIATRIE S.R.O
Ing.Štěpán Meloun
KAMITZ s. r. o
JANADENT s.r.o.
KUNSTSTOFF-FRÖHLICH
JUDr. Stanislav Pazderka
Marie Krejčí
JUDr. Jan Taraba
Censitio s.r.o.,
Děkujeme ………

Programy nadace v roce 2017
Komunitní grantové kolo - Toto grantové kolo bylo určeno pro projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji
Otavsko-blanického regionu. Podporuje projekty, které přispívají k rozvoji regionu. V tomto programu nadace
podpořila 8. projektů v celkové částce 55.600 Kč korun.
Společná grantová kola nadace a města Vodňany a městyse Katovice– Jednalo se o společný program
nadace a uvedených měst. Podporoval projekty v různých tematických okruzích. V tomto společném projektu
jsme společně podpořili 12. projektů vodňanských neziskových organizací a 8 katovických v celkové částce
258.000 korun.
Průběžné grantové kolo Dárcovského fondu Mudr. Ivana Macháčka pro děti – fond podporuje nejrůznější
veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí, mládeže a organizací dětí a mládeže v
Blanicko - Otavském regionu. Podpořeno bylo dle dárcovské strategie dárce - MUDr. Ivana Macháčka sedm
žádostí o nadační příspěvek v celkové částce 103.160 Kč korun a za dobu své existence již fond rozdělil
913.000 korun.

Účelový Fond Sokolovna – V roce 2011 byl Společností pro rozvoj Protivína založen fond, ve kterém se
shromažďují prostředky na rekonstrukci Sokolovny v Protivíně. Prostředky jsou získávány průběžně. V roce
2017 bylo na účtu více než 120.000 korun.
Grantový projekt podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně.
Správní rada nadace se rozhodla začít podporovat žáky ze sociálně slabých rodin navštěvujících Základní školu
v Protivíně. Tento grantový projekt bude podporovat uvedené školáky financováním školního vybavení a
pomůcek, obědů, exkurzí a dalších aktivit v příštích letech..
Přímé granty – pro žadatele o nadační příspěvek, jejichž projekt tématicky či jinak nezapadá do vyhlášených
grantových kol nadace, jsme připravili projekt „Přímé granty“. V rámci tohoto projektu nadace podpořila čtyři
projekty v celkové částce 99.000 korun.
Asociace komunitních nadací byla založena na podzim 2006. Jejím cílem je v České republice podporovat
rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi chtějí stát; podporovat jejich vzájemné
kontakty a spolupráci; popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Členské nadace se řídí minimem
komunitních nadací. Na práci asociace se aktivně zúčastňujeme od jejího založení. Naše nadace je zakládajícím
členem této asociace.

Benefiční koncert PROPAMÁTKY
Vystoupil
Déma,
zpěvák
skupiny
Znouzectnost. Akce na podporu činnosti
Institutu
pro
památky
a
kulturu,
provozovatele portálu PROPAMÁTKY, se
uskutečnila 13. prosince v koncertní síni
Nejsvatější Trojice v Písku. Koncert pořádal
Institut pro památky a kulturu ve spolupráci
s Centrem kultury města Písku a partnerem
akce, Komunitní nadací Blanicko –
Otavskou.
Výroční setkání s dárci nadace.
Ve středu 13. prosince večer se uskutečnilo setkání
zástupců nadace a našich dárců. Toto setkání bylo
dvojnásobně „kulaté“. Nadace oslavila 20. let od
svého založení a Dárcovský fond MUDr. Ivana
Macháčka pro děti 10. let své činnosti.
Došlo tedy na bilancování. Nadace za dobu své
činnosti podpořila v našem regionu celkovou částkou
7.178.887 Kč 539 projektů. Dárcovský fond MUDr.
Ivana Macháčka za 10. let rozdělil částku rozdělil
částku 908.160 korun v 63. grantových příspěvcích
pro znevýhodněné děti na Písecku a Strakonicku.

Benefiční koncert pro Lucinku
Benefiční koncert pro Lucinku Sukovou z
Písku, která po autonehodě přišla o horní
končetinu, se 15. září v Divadle Pod čarou
vydařil. Od návštěvníků se podařilo vybrat
částku 13.160 korun, nadace z Dárcovského
fondu MUDr. Macháčka přidala 25.000
korun. Celkem tedy pomoc pro Lucinku
k následné léčbě činila 38.160 korun...

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
V roce 2017 rozdělila nadace granty ve vypsaných grantových řízeních v celkové výši 390.160 Kč.
Název organizace

Vyhlášené gran. kolo

Centrum sociální pomoci Vodňany

Společné grantové
Vodňany
Společné grantové
Vodňany
Společné grantové
Vodňany
Společné grantové
Vodňany
Společné grantové
Vodňany

Junák – český skaut, Vodňany, z.s.
Základní umělecká škola
Pěvecký sbor Regina Vodňany o.s.
Vodňany žijou z.s.

částka

Název projektu

kolo

6 000

„Život jako pohádka“

kolo

10 000

„Vzdělávání pro skauty“

kolo

15 000

„Hit Paráda“

kolo

3 000

„Minimum hudební teorie II.“

kolo

3 000

„Nový design a rozšíření funkčnosti webových stránek“

Jihočeská univerzita v Č.B. , Fakulta
rybářství a ochrany vod
Miroslav Hrdlička - Neformální
sdružení Vodňanští heligonkáři
Jan Vavruška – Elementárka

Společné grantové kolo
Vodňany
Společné grantové kolo
Vodňany
Společné grantové kolo
Vodňany

19 000

„Jubilejní 5. ročník hudebního festivalu FROV FEST“

3 000

„Setkání harmonikářů 2017“

15 000

„Strašák“

MAS Vodňanská ryba z.s.

Společné grantové kolo
Vodňany
Společné grantové kolo
Vodňany

6 000

„Představení činnosti MAS široké veřejnosti“

3 000

„Koncertní obePNUtí“

ZŠ a Gymnázium Vodňany

Společné grantové kolo
Vodňany

10 000

„Příspěvek na Sbor Gymnázia Vodňany“

BUDDIES Písek o.s.

Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka

6 000

„Nákup mikrofonů pro ozvučení akcí“

16 000

„Mzda zdravotní sestra“

4 000

„Setkání středisek okr. Písek + Drakiáda“

6 000

„Neckyáda 2017“

12 000

„Oslava 120 výročí založení spolku“

10 000

„Pohárová soutěž“

4 000

„Profesionální tým – lepší sociální služby“

2 000

„Dravci ve Skalách“

6 000

„Netradiční hasičský sedmiboj“

5 000

„Hasičský den“

2 000

„Jílkův Pohár“

6 000

„Animátorská dílna pro děti“

5 000

„Vítání prázdnin“

7 000

„VIII Dětský cyklo den“

1 000

„Tenisový Turnaj“

3 000

„Katovický Otesánek“

10 000

„Příspěvek pro zdravotně postiženého syna na EEG
Biofeedback terapii“
„Jednorázová na příspěvek pro zdravotně postiženou
dceru Lucinku na léčbu po ztrátě horní končetiny“

Pnutí z.s.

Domácí hospic Athelas
Junák, český skaut, středisko Blanice.
Pod čarou z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Putim
SDH Skály
FOKUS – Písek, z.ú.
Polárka o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Katovice
Sbor dobrovolných hasičů Katovice
Farní charita Katovice
BEZ Katovice
BEZ Katovice
Rally Fans Katovice
neformální skupina Vondřich, Benda,
Nejedlý
neformální skupina Langmajer ,
Kernalová, Zíma …
Žaneta Navrátilová
Romana Suková

38 160

25 000

Centrum kultury města Písek

Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Přímé granty

SKP – Pastelka

Přímé granty

50 000

„Jednorázová pomoc na léčebný pobyt v lázních
Klimkovice pro zdr. Postiženou dceru Aničku“
„Jednorázová pomoc na zdravotní pomůcky pro zdr.
postiženou dceru Nellu“
„Příspěvek na léčebně rehabilitační služby pro zdravotně
postižené klienty“
„Jednorázová pomoc na léčebný pobyt v lázních pro zdr.
Postiženou dceru Kateřinu“
„Jednorázová pomoc na léčebný pobyt v lázních pro zdr.
Postiženou dceru Aničku“
„30. Ročník mezinárodních kurzů profesora Otakara
Ševčíka pro mladé houslisty“
„Na plný plyn“

FOKUS – Písek, z.ú.

Přímé granty

7 000

„Profesionální management organizace“

Rotary club Písek

Přímé granty

20 000

„Vánoce 2017 pro děti z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zběšičky“

Michal Fiedler
Vendula Nováková
Horizont z.ú.
Krýdová Dana
Michal Fiedler

10 000
10 000
5 000
5 000
22 000

Finanční zpráva
Výsledek hospodaření
Nadace hospodařila v roce 2017 s účetní ztrátou -46.595,98 Kč, celkové výnosy činily 684.533,79 Kč
a náklady 731.129,77 Kč, přičemž výnosy z nadačního jmění činily 461.682,79 Kč, ostatní výnosy
činily 222.851 Kč. (Podrobnosti viz Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.)
Nadační kapitál
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31.12.2017 činí 20 006 608,- Kč

Náklady na správu nadace
Náklady na správu nadace jsou náklady související se správou nadace. Zahrnují zejména náklady na
udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s
provozem nadace. Tyto náklady vede nadace odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. Podle
Statutu nadace nesmí náklady na správu nadace převýšit 5% hodnoty nadačního jmění podle jeho
stavu k 31. prosinci běžného roku.

Náklady na správu nadace
Nadační kapitál
Podíl nákladů na nadačním jmění
Náklady na správu nadace jsou v souladu se statutem nadace.

HODNOTA
332.530,20 006 608,1,7%

