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Vážení přátelé,
dovolte mi ohlédnout se za rokem 2014 v naší nadaci.
V posledních letech se naše nadace dobře etablovala ve většině částí našeho regionu. Na Písecku a
Protivínsku začala nadace dobře fungovat již po roce 2007, následně se naše činnost rozšířila na
Strakonicko i Vodňansko. Pro roky 2014 a 2015 jsme si vytýčili za cíl zlepšení našeho působení
v místě, kde nadace původně vznikla, tedy v Putimi.
V roce 2014 jsme se opět aktivně účastnili činnosti Asociace komunitních nadací. V listopadu jsme
připravili 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 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
Strakonice a Vodňany.
Přes hospodářskou krizi se 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. Společnost pro rozvoj Protivína dále shromažďovala finanční
prostředky pro Účelový fond Sokolovna, který má za cíl vyřešit rekonstrukci Sokolovny v Protivíně.
Nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 na nás klade několik břemen v podobě změn
nadačních listin: Některé změny již máme vyřešeny, ty komplikovanější chceme vyřešit do konce
třetího čtvrtletí v roce 2015.
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 2014 byla více než 20 miliónů korun ve finančním majetku a za
dobu své činnosti jsme formou grantů a nadačních příspěvků rozdělili téměř šest 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 2014 pracovala správní rada nadace v tomto složení:
Ing. Miroslav Procházka
Václav Jindra
Jitka Budínová
Mgr. Martin Johanna
MUDr. Jan Kolář

předseda správní rady
místopředseda správní rady
členka správní rady
člen správní rady
člen správní rady

Dozorčí rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské
K 31. prosinci 2014 pracovala dozorčí rada nadace v tomto složení:
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
Martin Zoch
Blanka Pudíková
Pracovníci nadace
K 31. prosinci 2014 pracovali v nadaci :
Milan Bubeníček

místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
členka dozorčí rady

ředitel nadace

Dobrovolníci nadace
Jiří Škrna, Olga Procházková, Ing. Jiří Morávek, Milan Koc, Marek Anděl, Jiří Doubek ml., Jana
Holečková, Sylva Karfíková, Mgr. Michal Novotný, Romana Bubeníčková, Ludmila Doubková,
Zdeněk Polák, Jiří Bárta, Josef Štogr, Jan Kroupa a další …..

Dárci nadace
V roce 2014 podpořili činnost a aktivity nadace následující dárci:
MUDr. Jaroslava Hejnová
Město Vodňany
Město Strakonice
Společnost pro rozvoj Protivína
MUDr. Alena Novotná
MUDr. Pavel Pohořský
C.K. Hungariatour s.r.o.
Ing. Václav Král
MUDr. Jana Matějková
MUDr. Jitka Čišecká
Jitka Škrnová
Lékárna „U Palmy“ s.r.o.
Ing. Štěpán Meloun
JUDr. Jaroslav Vansa
Stavebniny Jaroslav Řehoř
MUDr. Jiří Pudík
Ordinace Alenika s.r.o.
MUDr. Sylvie Blažková
Ordinace Kompas s.r.o.
Zdraví-fit, s.r.o.
Jana Říhová

70.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
19.900 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč
8.000 Kč
1.000 Kč
3.000 Kč
1.000 Kč
5.000 Kč
7.000 Kč
4.000 Kč
1.000 Kč
5.000 Kč
1.500 Kč

Programy nadace v roce 2014
Průběžné 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 169.000 Kč korun.
Společná grantová kola nadace a Měst Strakonice a Vodňany – Jednalo se o společný program nadace a
uvedených měst. Podporoval projekty v různých tematických okruzích. V hodnotící komisi měla nadace 3
zástupce stejně jako uvedená Města. V tomto společném projektu jsme společně podpořili 14. projektů
strakonických neziskových organizací a 11 vodňanských v celkové částce 200.000 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 deset
žádostí o nadační příspěvek v celkové částce 151.555 Kč 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
2014 bylo na účtu více než 100.000 korun. V následujících letech plánuje fond vyhlášení veřejné soutěže na
architektonické řešení rekonstrukce Sokolovny v Protivíně.
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“
Cílem projektu bylo podpořit a dát prostor
aktivním lidem a skupinám, kteří se zabývají
aktivitami ve veřejném prostoru, jsou
kreativní a svým způsobem "začínají". 1. část
projektu se uskutečnila na podzim roku 2014,
projekt následně pokračoval do podzimu roku
2015.
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.
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, které nastaly v roce 2014 v nadaci,
o výsledcích grantování a hospodaření nadace
i o tom, co nadaci čeká v roce 2015.

Hospodaření s prostředky NIF
Prostředky Nadačního investičního fondu (dále jen NIF) byly poskytnuty nadaci na základě smlouvy
č. 00099-211-S-N-55, která byla uzavřena s Fondem národního majetku ČR dne 25. února 2002.
V roce 2014 byla smlouva ukončena.
Celkem musela nadace z výnosu svého majetku rozdělit do konce roku 2014 minimálně částku
ve výši:
37 424,00 Kč
Po odečtení přeplatku z let předchozích musí nadace vyplatit
-992 075, 00 Kč
Celkem nadace rozdělila v roce v r. 2014

521.055,00 Kč

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
V roce 2014 rozdělila nadace granty ve vypsaných grantových řízeních v celkové výši 521.055 Kč.
Nadace obdržela vratku nevyčerpaných nad. příspěvků v částce 6.904 Kč, a to NIF-G 31-13 6.019 Kč a NIF G 28-14 885 Kč.

Název organizace

Vyhlášené
Grant kolo

IHC Písek

průběžné
komunitní
průběžné
komunitní

Společnost pro rozvoj
Protivína

SEZNAM NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NIF - G 2014
schválený
Název projektu
nad. příspěvek
4 000

O pohár Slávy Lukeše 2014

40 000

Kulturní rok 2014 v Protivíně

průběžné
komunitní
průběžné
komunitní
průběžné
komunitní

10 000

Plaváním ke zdraví

MC Pastelka

průběžné
komunitní

70 000

Křídla a kořeny naší rodiny

OS Polárka

průběžné
komunitní
Společné grant.
kolo Vodňany

10.000

Draci ve Skalách

Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany

12 300

Pohybem ke zdraví

22 000

Pořízení nových krojů a krojových součástí

8 600

Rozvoj kapacit NO,poskyt. soc.služeb na Vodňansku

Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany
Společné grant.
kolo Vodňany
průběžné
komunitní
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice

7 000

Informace pro všechny

4 000

Nebeský tělocvik

5 000

První pomoc, aneb úrazy při sportu

Z.Š Protivín
SDH Skály
SK Jamaica

MAS Vodn. ryba
Klub Pavučina Vodňany
Sdružená obec
Baráčníků Vodňany
FOKUS Písek
SDH Vodňany
Z.Š Vodňany
Z.Š Vodňany
Pnutí o.s.
Centrum soc. pomoci
Vodňany
Institut Váši Příhody
Institut Váši Příhody
Rotary Club Písek
Vaz diabetiků, ú.o.
Strakonice
Spol. pro dům č.p. 638640
TJ Dražejov
Městský ústav soc.
služeb Strakonice
Duha Husot
FBC Strakonice
FOKUS Písek o.s.,
Pobočka Strakonice
Junák, svaz skautů a
skautek, Švanda Dudák

9 000

Pohárová soutěž o Pohár hasičů okr. Písek

6 000

Divize B futsalu FIFA 2014/2015

5 000

Neváhej a foť

11 600

Koncert Matoušova Swing-bandu- rozšíření činnosti organizace

10 500

Jen tak s námi

2 000

Podpora webových stránek institutu

12 000

Letní hudební škola 2014

20 000

Vánoce 2014 pro děti ze soc. ústavů

5 000

Pohyb nás baví a prospívá našemu zdraví

9 637

Dřevostavba zahradního přístřešku

5 000

Červen, měsíc dětí …

4 663

XIV. Hry seniorů 2015

2 000

Turistický závod – Mistrovství Jihočeského kraje

10 000

Florbal nás baví

10 000

Týden duševního zdraví aneb zahradní slavnost Strakonice 2015

10 000

Skauti pro veřejnost

Občané Modlešovic
Přátelé MC Beruška
Sunshine kabaret o.s.
Sunshine kabaret o.s.
Sdružení z. postižených
Úz. Sdr. Strakonice
SK Basketbal
Kateřina Lechnýřová
VáclavaŘehořová
Simona Šrámková
Ivana Křištanová
Lenka Říhová
Pavlína Procházková
Jana Heřmanová
o.s. Remi
manžele Franců
Monika Márová

Spol. gr. kolo
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Spol. gr. kolo
Strakonice
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka
Průběžné kolo
DF Macháčka

2 700
15 000

Pojďme spolu k betlému
Město plné tradic s rodinou

10 000

Naše koše

8 000

ARTWAL Strakonice

5 000

Kuželky pro radost

3 500

Mini basketbalová liga ZŠ 2015

1 555

Náhradní díl na rehabilitační vozík pro zdravotně postiženou dceru.

20 000

10 000

nákup notebooku s freeware komponenty pro zrakově postiženého
syna
nákup speciálního rehabilitačního kočárku pro zdravotně
postiženého syna.
doplňky ke kochleárnímu implantátu pro zdravotně postiženého syna

15 000

na rehabilitační pobyt v Klim-Therapy pro dceru Natálku

15 000

jednorázovou pomoc k překonání tíživé situace rodiny ve prospěch
nezletilých dětí.
částečný příspěvek k pořízení kochleárního implantátu pro zdravotně
postiženého syna.
příspěvek k nákupu pomůcek pro zlepšení jemné motoriky a dalších
činností dětí do 7. let z DD v Písku
příspěvek částečného pokrytí nákladů osobního asistenta pro
zdravotně postiženého syna před transplantací ledviny
pořízení vertikaličního polohovacího zařízení pro zdravotně
postiženého syna

20 000

10 000
5 000
15 000
40 000

Finanční zpráva
Výsledek hospodaření
Nadace hospodařila v roce 2014 s účetním ziskem 86,703 tis. , celkové výnosy činily 921,502 tis. Kč
a náklady 834,799 tis. Kč., přičemž výnosy z nadačního jmění činily 595,075 tis. Kč, ostatní výnosy
činily 326,427 tis. Kč. (Podrobnosti viz Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.)
Nadační jmění nadace
Struktura, výše nadačního jmění je patrné z následující tabulky.
Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku
Finanční majetek
20 006 608,- Kč
v něm:
Prostředky NIF
19 959 400 Kč
Jiné finanční jmění
47 208 Kč
20 006 608,- Kč
Celkem nadační jmění
Stav nadačního jmění k 31. 12. 2014
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.
Hodnota
Náklady na správu nadace
320. 096,- Kč
Nadační jmění
20 006 608,- Kč
Podíl nákladů na nadačním jmění
1,6 %

Náklady na správu nadace jsou v souladu se statutem nadace.

Příloha roční účetní závěrky
Sestavené ke dni 31.12.2014
1. Informace o účetní jednotce
jméno:
sídlo:
právní forma:

Komunitní nadace Blanicko – Otavská
Tyršova 53/2, Písek 397 01
nadace

Účel nadace
Nadace je zřízena za účelem podpory komunitního života v Blanicko – otavském regionu (Protivínsko, Písecko,
Strakonicko a Vodňansko). Při naplňování svého poslání se řídí minimem komunitních nadací:
Komunitní nadace Blanicko - Otavská:
Působí ve vymezeném území a její činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn okruh lidí, kteří se
nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je a nebo byl s tímto územím spojen; komunita je otevřena
těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit.
Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity, aktivně vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů
potenciální hráče, aktéry.
Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří k tomu potřebné nástroje a přispívá k vytvoření
podmínek umožňující řešení pociťovaných problémů.
Je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě a získává a sdružuje za tímto účelem prostředky
z různých zdrojů. Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity i k vytváření nadačního jmění
určeného pro řešení budoucích výzev a problémů komunity.
Je reprezentována nestrannou a ve svém složení různorodou správní radou a orgány nadace.
Své poslání Nadace naplňuje zejména:
pořádáním benefičních akcí (pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských
vzdělávacích akcí);
vypisováním a udělováním grantů;
podporou žádostí, které jsou v souladu s posláním Nadace;
pomocí místním samosprávám;
udělováním cen a stipendií
spoluprací s tuzemskými a zahraničními Nadacemi podobného zaměření a se vzdělávacími institucemi;
shromažďováním a spravováním finančních prostředků pro naplňování poslání Nadace,
realizací vzdělávacích, osvětových a dalších projektů.
 K dosahování svého účelu používá Nadace výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek Nadace.

Den zápisu do nadačního rejstříku : 15.2. 1999
Statutární orgány nadace (složení k 31. prosinci 2014):
Správní rada
Ing. Miroslav Procházka
Václav Jindra
Jitka Budínová
Mgr. Martin Johanna
MUDr. Jan Kolář

předseda správní rady
místopředseda správní rady
členka správní rady
člen správní rady
člen správní rady

a

Dozorčí rada
Jan Jelínek
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
Martin Zoch
Blanka Pudíková
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2. Informace o zakladatelích
Zřizovateli nadace jsou:
- Josef Klíma, Protivín
- Václav Rek, Putim
- František Klíma, Putim
- František Fořt, Písek
- Václav Reichel, Písek
- Václav Reichel, ml. Písek
- Jiří Novák, Písek
- Vladimír Jablonský, Praha 6
- Jaroslav Smola, Putim¨
- Josef Máška, Putim
- Jaroslav Řechicha, Písek
- Jiří Poláček, Protivín
- Ota Dvořák, Putim
- František Jareš, Putim
- Anna Dvořáková, Putim
3. Informace o jmění nadace
STRUKTURA A VÝŠE VLASTNÍHO JMĚNÍ NADACE K ROZVAHOVÉMU DNI
Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku
v tom:
Finanční majetek
20 006 608 Kč
v něm:
Prostředky NIF
19 959 400 Kč
Jiné finanční jmění
47 208 Kč
Celkem nadační jmění zapsané v nadačním
20 006 608 Kč
rejstříku
Finanční majetek je tvořen z vkladu prostředků Nadačního investičního fondu z vkladu
z vlastních zdrojů. Tyto finanční prostředky jsou samostatně evidované v účetnictví a
hospodaření s nimi je rovněž odděleno od ostatních prostředků nadace. Finanční prostředky,
které jsou součástí zapsaného nadačního jmění jsou uloženy na termínovaných vkladech.
4. Informace o použitých účetních metodách
Nadace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
a dále v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 504/2002 Sb. , kterou provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují
v soustavě podvojného účetnictví.

Účetnictví je vedeno dodavatelsky, externí účetní je Ing. Zdeněk Růžička, Protivín.
Účetní evidence je uschována v sídle nadace.
5. Způsob a oceňování aktiv a závazků
Pohledávky jsou oceněny nominální hodnotou. Účetní jednotka nemá nedobytné či pochybné
pohledávky a proto netvoří opravné položky k pohledávkám.
V účetnictví nejsou doklady v cizích měnách.
6. Doplňující informace o některých závazcích
Nadace nemá k rozvahovému dni splatné závazky na pojistném na sociálním zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani závazky veřejného zdravotního pojištění.
Celkové závazky nadace ke konci roku 2014 činí 14.371 Kč. Jedná se o krátkodobě
nezaplacené platby na konci roku – kancelářské náklady 626 Kč a služby za nájemné 1496
kč, telefonní poplatky 249 Kč, účetnictví 12.000 Kč.
7. Půjčky nadace
Nadace neměla v roce 2014 žádné půjčky.
8. Pohledávky
V účetní jednotce nejsou známy žádné pohledávky neuvedené v rozvaze.
9. Výsledek hospodaření
V hlavní činnosti účetní jednotka vykonává vše v souladu se statutem.Účetní jednotka do
hospodářské činnosti zahrnuje výnosy z administrativních náklady a ze správy rádcovských
fondů .V částce uvedené v hospodářské činnosti byla jsou zaúčtované výnosy ze správy
rádcovských fondů a administrativní výnosy při společných grantových kolech.
Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Hospodářská činnost

V tis. Kč.
86,703
76,739
9,964

Vzhledem k tomu, že nadace má mimo jiné i výnosy ve formě z termínovaných vkladů, které
mohou být předmětem daně z příjmů, podává daňové přiznání k dani z příjmů právnických
osob.
Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl tvořen:
Dádcovský fond MUDr. Macháčka
16,593 Kč
Účelový fond Sokolovna
20,187
Vlastní činnost nadace
49,923

