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Vážení přátelé,
dovolte mi ohlédnout se za rokem 2016 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. Ani u nás v nadaci nejdou věci automaticky, samy.
Přesto se nám v tomto roce opět podařilo podpořit v šesti programech celkem čtyřicet projektů
částkou 426.122 Kč a začali jsme připravovat projekty nové. Celkem za dobu své činnosti již nadace
podpořila v našem regionu projekty i jinak potřebné částkou 6.788.127 Kč
V roce 2016 jsme se opět aktivně účastnili činnosti Asociace komunitních nadací. Na začátku roku
jsme uzavřeli společný projekt "Podpora lídrů v komunitách" (Networking Informal Community
Leaders in the Czech Republic). Jeho nositelem je Asociace komunitních nadací, finanční zajištění
projektu je realizováno Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze. Kromě naší nadace je
ještě do projektu zapojena Jihomoravská komunitní nadace, Ústecká komunitní nadace a Pro rozvoj
Broumovska o.p.s. . V rámci toho projektu nadace uspořádala také několik přínosných seminářů pro
neziskový sektor v našem regionu.
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 nově s Městysem Katovice .
Dále rozvíjela činnost dárcovských fondů. Mudr. Ivan Macháček svůj Dárcovský fond Mudr. Ivana
Macháčka pro děti po celý rok ve prospěch fondu trpělivě pracoval a podařilo se mu zajistit opět
více finanční prostředky a ze zdrojů fondu se podařilo pomoci deseti občanům v řešení jejich tíživé
situace. Spolek for Protivín dále shromažďoval finanční prostředky pro Účelový fond Sokolovna,
jehož cílem je rekonstrukce Sokolovny v Protivíně. Zároveň byla na této budově díky tomuto fondu
znovu osazena pamětní deska starostovi protivínského Sokola Cyrilu Kopeckému. Původně tu byla –
od poloviny roku 1947, ale někdo ji před lety ukradl.
Rád bych touto cestou poděkoval za aktivní přístup členům správní rady i založených dárcovských
fondů. Jsem rád, že si nadaci 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 2016 byla více než 20 miliónů korun ve finančním
majetku a za dobu své činnosti jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili téměř
sedm miliónů korun.
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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 podpořili činnost a aktivity nadace celkovou částkou 228.700 Kč následující dárci:
Město Vodňany
Městys Katovice
KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast s.r.o.
Censitio s.r.o.
Les a Pila Kadlec s.r.o.
VeMo Blansko, s. r. o.
Josef Mojžíš
Michal Kudláček
Ing. Jan Drnek
JUDr. Stanislav Pazderka
PharmDr. Anna Zdráhalová
MUDr. MAŠEK REHABILITACE s.r.o.
Ordinace Kompas s.r.o.
MUDr. Sylvie Blažková
Stavebniny, Jaroslav Řehoř
Ordinace Alenika, s.r.o.
Dětská lékařka s.r.o.
MUDr. Jitka Čišecká
Jitka Škrnová
MUDr. Pavel Pohořský
MUDr. Alena Novotná
Lékárna U palmy s.r.o.
Štěpán Meloun
Jana Říhová
MUDr. Jiří Pudík
IP - pediatrie s.r.o
MUDr. Jan Kouďa
Ing. Hana Bušinová
Ing. Josef Novotný
ZD Bernartice
WMS investiční společnost, a.s..
Spolek for Protivín
Děkujeme ………

Programy nadace v roce 2016
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 10. projektů v celkové částce 74.000 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 10. projektů vodňanských neziskových organizací a 8 katovických v celkové částce
149.200 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 107.000 Kč korun a za dobu své existence již fond rozdělil
810.000 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
2016 bylo na účtu více než 130.000 korun. V tomto roce byla podpořena obnova pamětní desky Sokolovny
v Protivíně částkou 9922 Kč.
Grantový projekt podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující Základní školu v Protivíně.
V roce 2016 se správní rada nadace 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..
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.

Grantový projekt „Hledáme nové Lídry“
Poslední část tohoto projektu, konzultační
setkání na téma „Financování a udržitelnost
neziskové organizace“se uskutečnilo 20.
ledna ve Středisku křesťanské pomociPastelka v Protivíně.
Aktivity jsou součástí projektu "Podpora lídrů v
komunitách" (Networking Informal Community
Leaders in the Czech Republic). Nositelem projektu je
A.K.N. - občanské sdružení a finanční zajištění
projektu je realizováno Velvyslanectvím Spojených
států Amerických v Praze.

Setkání dárců fondů nadace.
Tak jako již tradičně uspořádala nadace na
závěr roku setkání zástupců nadace s dárci v
Písku. Tentokrát se setkání uskutečnilo před
vánocemi. Dárci se dozvěděli o činnosti
fondu nadace v končícím roce a zároveň jaké
bylo využití jejich darů. Na snímku
„odměňuje“ MUDr. Ivan Macháček dárce
hliněnou sošku a certifikátem dárce nadace.

Bilanční setkání statutárních orgánů
nadace.
Při výlovu podkostelního rybníka v Putimi i
na úplný závěr roku se uskutečnilo setkání
členů statutárních orgánů nadace. Bilancoval
se končící rok, plánoval rok nadcházející.
Předseda správní rady Miroslav Procházka a
ředitel nadace Milan Bubeníček informovali o
změnách v nadaci, výsledcích grantování a
hospodaření nadace v roce 2016 i o tom, co
nadaci čeká v roce 2017.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
V roce 2016 rozdělila nadace granty ve vypsaných grantových řízeních v celkové výši 431 222 Kč.
Název organizace

Junior cycling projekt team
Pod čarou
BUDDIES Písek o.s.
Sbor dobrovolných hasičů
Putim
Sbor dobrovolných hasičů
Skály
Domácí hospic Athelas
FOKUS – Písek, o.s.
Polárka o.s.
Centrum sociální pomoci
Vodňany
Základní škola a Gymnázium
Vodňany
Pěvecký sbor Regina Vodňany
o.s.
Institut Váši Příhody
Základní umělecká škola
Sbor dobrovolných hasičů
Vodňany
Městské kulturní středisko
Vodňany
Sbor dobrovolných hasičů
Katovice
Sbor dobrovolných hasičů
Katovice
Auto klub Otava Katovice v
AČR
BEZ Katovice
Rally Fans Katovice
Sokol Katovice z.s.
ORIN z.s.
Fotoklub Protivin z.s.
Neformální skupina Lenky
Zámrzlové
Centrum sociální pomoci
Vodňany
ZŠ a Gymnázium Vodňany
Fotbalový klub Vodňany,

Vyhlášené gran. kolo

částka

Název projektu

Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo

5 000

„MTB kritérium 2016“

7 000

„Rockem proti rakovině“

5 000

„Dotisk brožury Osvobození Písku 1945“

5 000

„4.Putimské setkání harmonikářů“

Komunitní grantové
kolo

9 000

„ O pohár hasičů okresu Písek“

Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo
Komunitní grantové
kolo

18 000

10 000

„Supervize – cesta ke kvalitnějšímu poskytování
sociálních služeb s duševním onemocněním“
„Draci ve Skalách“

Společné grantové kolo
Vodňany

11 500

„Vodňanská nota“

Společné grantové kolo
Vodňany

10 000

„Atletické dny na Základní škole a Gymnáziu Vodňany“

Společné grantové kolo
Vodňany

10 000

„Minimum hudební teorie“

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

4 000
25 000
3 500

„Informace pro všechny po celý rok“

Společné grantové kolo
Vodňany

6 000

„Realizace výstavních ploch pro veřejnou a stálou
expozici modelů letadel a techniky z druhé světové války“

Společné grantové kolo
Katovice

5 600

„Netradiční hasičský sedmiboj“

Společné grantové kolo
Katovice

5 100

„Hasičský den – setkání hasičských vozidel okresu
Strakonice“

Společné grantové kolo
Katovice

5 100

„EKORALLYE OTAVA KATOVICE“

Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Společné grantové kolo
Katovice
Komunitní grantové
kolo
Společné grantové kolo
Katovice

5 500

„Letní kino na faře“

6 000

„VIII. Dětský cyklo den + letní kino Na Podskalí“

4 500

„XIII. ročník Pootavského turnaje v metané v Katovicích“

8 500

„Hodíme se do pohody!“

5 000

10 000

„Zdravotní sestra hospice“

„Podpora provozu webových stránek“
„Vodňany v pohybu“

„Kalendář 2017 a klub mládeže“

9 000

„Prádzniny jsou za dveřmi!“

Společné grantové kolo
Vodňany

4 000

„Hudební festival 3. věku“

Společné grantové kolo
Vodňany
Společné grantové kolo
Vodňany

11 000

„Ples základní školy a Gymnázia Vodňany“

15 000

„Dětské a sportovní hry pro každého“

Základní škola Protivín
Tomáš Franců
Simona Šrámková
Mgr. Gabriela Grillová
Monika Márová
HORIZONT z.u.
Michal Hanus
Dana Krýdová
Spolek fór Protivín

Komunitní grantové
kolo
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
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Grantové kolo DF.
MUDr. Macháčka
Účelový fond Sokolovna

5 000

„Ekologický pobyt v SEV Stožec“

15 000

„jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodiny,
příspěvek na péči o syna“
„jednorázová pomoc k překování tíživé situace rodin,
příspěvek na mechanický invalidní vozík pro syna“
příspěvek na péči o syna, speciální tříkolka Loped –
kompenzační pomůcka“
„ příspěvek na péči o syna,!éčebný program REHA KLIM
AKTIV JUNIOR“
„dovybavení sociálně terapeutické keramické dílny
Horizont Písek“
„nákup odsávačky MINIASPEED Battery pro dceru
Terezku“
příspěvek pro dceru Kačenku, „pobyt s terapií TheraSuit“

9 922

„příspěvek na obnovu pamětní desky Sokolovna Protivín“

27 000
15 000
15 000
20 000
10 000
5 000

Marie Krejčí

Přímé granty

11 000

SKP – Pastelka

Přímé granty

50 000

František Linduška

Přímé granty

5 000

Rotary club Písek

Přímé granty

20 000

„29. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka
pro mladé houslisty“
„Spolu na cestě“
jednorázovou pomoc „po náhlých zdravotních
komplikacích a následné amputaci dolní končetiny“
„Vánoce 2016 pro děti ze z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zběšičky“

Finanční zpráva
Výsledek hospodaření
Nadace hospodařila v roce 2016 s účetním ziskem 1.027 Kč, celkové výnosy činily 738,127 Kč a
náklady 737.100 Kč, přičemž výnosy z nadačního jmění činily 506.501 Kč, ostatní výnosy činily
235,825 Kč. (Podrobnosti viz Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.)
Nadační kapitál
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31.12.2016 činí 20 006 608,- Kč
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku
Nadační kapitál
v něm:
Prostředky z NIF
Jiné finanční jmění
Celkem nadační kapitál
Stav nadačního jmění k 31. 12. 2015

20 006 608 Kč
19 959 400 Kč
47 208 Kč
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
305.878,20 006 608,1,5%

