Výroční zpráva 2016

Co o nás potřebujete vědět...
Komunitní nadace Tři brány působí ve Vyškově od roku 1994, původně jako Nadace
Gymnázia Vyškov, od roku 2006 pod plným názvem Tři brány, komunitní nadace pro
vědění, umění a civilizaci. Přerod v nadaci komunitní si vyžádala správa příspěvků z NIF
(Nadačního investičního fondu) spojená se závazkem vyhlašovat otevřená grantová
řízení.
Posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí
regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu.
Cílem nadace je monitorovat potřeby a priority komunity a získávat finanční prostředky
na jejich podporu.
Nadace je členem Asociace nadací Fóra dárců a Asociace komunitních nadací ČR.

V roce 2013 byla nadaci udělena Známka kvality, která je zárukou a
kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality
uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují
nastavená kritéria hodnocení. Známku kvality mohou získat nadační
subjekty, které jsou členem Asociace nadací.

O lidech v nadaci...
SPRÁVNÍ RADA:
Předseda:
Aleš Novotný
Členové:
Jiří Foltýn
Jaromír Menšík
Mgr. Lada Minářová
Ing. Marek Ovčáčík
Tomáš Zedník

DOZORČÍ RADA:
Předseda:
Soňa Srnová
Členové:
Mgr. Lidmila Hrdová
Ing. Ludmila Skřivánková
KANCELÁŘ:
Výkonná ředitelka: Martina Wagnerová
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Ing. Eva Drobílková – účetní
Ing. David Procházka, PhD. - správa webových stránek

Projekty nadace
Kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny se špitálkem je významnou vyškovskou památkou ze 16. století. Již od roku
2010, kdy se přízemí bývalého špitálku stalo sídlem kanceláře nadace, usilujeme o
zvelebení této památky. V letech 2012 – 2014 jsme realizovali veřejnou sbírku na
rekonstrukci kaple a obnovu přilehlé zahrady. Výtěžek sbírky byl v plné výši použit na
nákup pěti zahradních laviček, které budou umístěny v zahradě kaple Sv. Anny po její
revitalizaci na podzim roku 2017.

Jan Amos…. toho času bez hlavy
V srpnu 2015 jsme zahájili navazující veřejnou sbírku, jejíž účel byl navíc rozšířen o
zrestaurování torza sochy J. A. Komenského, umístěné v zahradě Kaple sv. Anny. Sochu
bychom rádi vrátili zpět na její původní místo v budově vyškovského gymnázia.
V roce 2016 se nám podařilo zahájit prezentační kampaň ke sbírce, do které se zapojili
studenti Gymnázia a SOŠZE ve Vyškově, jejichž návrhy prezentačních materiálů byly
umístěny ve vstupní místnosti Kaple sv. Anny společně se sbírkovou kasičkou.

Vyškovský cedník
Dlouhodobý společný projekt Komunitní
nadace Tři brány a Knihovny Karla Dvořáčka
ve Vyškově.
Cílem projektu je vyhledávat mladé literární
talenty na Vyškovsku, ocenit a motivovat je
k další literární tvorbě.
Témata nového ročníku soutěží jsou vždy
vyhlašována na podzim a slavnostní
vyhodnocení vítězů pak probíhá následujícího
roku v rámci Března – měsíce knihy.
Mezi literární a čtenářské soutěže, které nadace v minulosti finančně zaštítila, patří
Myslím – tedy čtu, Knihovna je IN, a Vyškovský cedník.

Cena Jana Hona
Nadační projekt, jehož cílem je motivovat mladé lidi ve věku 15 – 25 let oceněním jejich
úspěchů ve studiu, umění či vědě, výjimečné řemeslné dovednosti nebo osobní
statečnosti či obětavosti ve prospěch jiných.
Cena, nesoucí jméno Dr. Jana Hona, byla nadací poprvé vyhlášena v roce 2005 a stále
nachází své uchazeče a z nich oceněné držitele.
V projektu trvajícím již 12 let se představilo celkem na 70 výjimečných osobností
Kdo byl JUDr. Jan Hon?
JUDr. Jan Hon (nar. 18. srpna 1897) byl politik, starosta města Vyškova, činorodý občan, člen Sokola,
ochotník a dramaturg vyškovského divadla Haná, člen výboru ČOS. 8. dubna 1942 zahynul v
koncentračním táboře v Osvětimi.

V roce 2016 bylo na udělení Ceny Jana Hona navrženo 6 kandidátů, 2 dívky a 4 chlapci.
Laureáty pro rok 2016 se stali:
Jan Knob – 22 let, student 1. ročníku magisterského studia procesního inženýrství na VUT
v Brně. Již 16 let je členem organizace Junák, střediska ve Vyškově. Honza byl postupně
rádcem (tedy vedoucím skupinky skautů o 6-8 členech) a poté oddílovým rádcem.
Honza neboli Ježek, jak zní jeho skautská přezdívka, se dlouhodobě podílí na výchově dětí
v Junáku, aktivně se účastní kurzů potřebných pro vedení dětí a věnuje se přípravě
pravidelných pátečních schůzek. V době letních prázdnin je již několikátým rokem hlavním
vedoucím tábora. Díky jeho organizačním schopnostem a zručnosti probíhá stavba a
příprava tábořiště. Stavba teepee, hliněných kamen, a konstrukce kuchyně ze dřeva není
úplně běžným zázemím táborů. Ve vyškovském středisku se snaží udržet tradici těchto
táborů v přírodě a díky Honzovi se to daří. Honza, stejně jako ostatní skautští vedoucí
pracuje bez nároku na odměnu.
Honzu nominovalo vedení skautského střediska ve Vyškově.
Martin Orság - 17 let, je studentem septimy B vyškovského gymnázia. Martin je úspěšný
v přírodovědných, hlavně fyzikálních a matematických soutěžích. V loňském školním roce
postoupil na Mezinárodní astronomickou olympiádu v Bulharsku, kde úspěšně
reprezentoval ČR i svou školu. V silné konkurenci vybojoval bronzovou medaili a byl
vyhlášen nejlepším pozorovatelem olympiády.
Mezi jeho výrazné úspěchy patří mimo jiné 1. místo v ústředním kole Bobříka informatiky,
3. místo v ústředním kole soutěže Přírodovědný klokan, 1. místo v krajském kole Fyzikální
olympiády. Účastnil se i týmových soutěží, kde svými znalostmi přispěl k vynikajícímu
umístění družstva, a to k 1. místu v soutěži FYKOSí fyziklání a k 6. místu v ústředním kole
soutěže Náboj – kategorie Junior.
Ve spolupráci s MU Brno zahájil v tomto školním roce práci na téma Sorpce a desorpce
radionuklidů v rámci středoškolské odborné činnosti.
Martin je skromný, nadaný a hloubavý mladý vědec, který vynikajících úspěchů na
soutěžích, olympiádách a projektech dosahuje převážně na základě samostudia, za
podpory rodiny a školy.

Martin byl nominován Mgr. Klárou Skálovou, učitelkou Gymnázia ve Vyškově.
Jana Szabová – 22 let, studentka chemické fakulty VUT v Brně, věnuje svůj volný čas
malým budoucím sportovcům v Orlíku Vyškov. Jako trenérka atletické přípravky (TAP) je
trénuje pod Jednotou Orla. Příkladně se věnuje dětem ve věku 4 – 6 let, učí je fair play ve
sportu i v životě.
Tvoří plány na letní soustředění, které jsou nápadité a pestré. I když jde o sportovní oddíl,
tato studentka si nápady bere z literatury a umí skloubit sport s uměním. A to není vše.
Jako studentka chemie ukazuje dětem různé chemické pokusy, které jsou u nich velmi
oblíbené. Jana Szabová je nesmírně obětavá, oblíbená, kamarádská, milá a spravedlivá a
děti ji mají velice rády.
Janu nominovala Anna Málková, vedoucí trenérka atletiky Orla Vyškov.
Projekt je realizován za finanční podpory Města Vyškova.

Veřejné sbírky
Nadace byla v roce 2016 pořadatelem těchto veřejných sbírek:
Sbírka na revitalizaci zahrady Špitální kaple sv. Anny ve Vyškově a zrestaurování torza
sochy J. A. Komenského
• datum zahájení sbírky 1. 8. 2015
• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením SJMK/84495/2015/OSPŽ
• zůstatek na účtu sbírky č. 205064075/0600 vedeném u GE Money Bank a.s. činil k
31. 12. 2016 4019,93 Kč.
Sbírka na shromáždění finančních prostředků na pomoc rodině pana Holuba po úmrtí
jeho manželky, zejména na nákup osobního automobilu pro zajištění potřeb rodiny
• datum zahájení sbírky 15. 11. 2016
• sbírka byla povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje Osvědčením SJMK/159997/2016/OSPŽ
• zůstatek na účtu sbírky č. 221572862/0600 vedeném u GE Money Bank a.s. činil k
31.12.2016 106 038,60 Kč

Grantové programy
V grantovém řízení Komunitní nadace Tři brány pro rok 2016 byl zahájen příjem žádostí ve
třech inovovaných grantových programech.
AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků)
vznikajících na podkladě komunitní spolupráce
ñ Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci
regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci
partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení
stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení
veřejnosti.
ñ Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, může se jednat o aktivity kulturní,
sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci
a prevenci novodobých závislostí, rozvoj pohybových a zájmových aktivit dětí a
mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další.
Podpořené projekty:
Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka, z.s.
Literární čaje o páté
15 000 Kč

Dialog a generační soužití, z.s.
VIP host sv. Mikulášem
13 500 Kč

IQ Roma servis
Společně na fotbal
10 000 Kč

Lipka, p.o., pracoviště Rychta
Den Země – voda kolem nás
10 000 Kč

Sportovní klub Vyškov
Učíme se a soutěžíme v šachu
10 000 Kč
ADRA, o.p.s.
Dobrovolnický program Vyškov
13 000 Kč
Zbýšovský domeček, z.s.
Cvičení nás baví
5 000 Kč
RC Domeček Křenovice
Pohádková cesta
5 600 Kč
Maják – SVČ Vyškov, p.o.
Taneční školička
13 000 Kč

AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury
ñ Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit
na území regionu Vyškovska
ñ Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky
vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických
jevů

Podpořené projekty:
ZŠ a MŠ Moravské Prusy
Vesnické tradice stále živé
8 000 Kč
Gymnázium a SOŠZE Vyškov
Běháme srdcem 2016
8 000 Kč
MKS Vyškov
Dušičkový koncert PSAT
10 000 Kč
Barbora Kachlíková
120 + 91 + 28/3 generace rodiny Kachlíkovy
10 000 Kč

AD VITAM - podpora ekologických projektů na Vyškovsku
ñ Cílem programu je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí
v zanedbaných a znečistěných lokalitách vyškovského regionu a města Vyškova.
ñ Předmětem žádosti mohou být aktivity spojené s odstraněním a prevencí černých
skládek, zaměřené na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, ekologicky
šetrný způsob údržby veřejných prostranství, boj proti devastaci a znečišťování
přírody a krajiny apod.
V tomto grantovém programu nebyly uděleny žádné nadační příspěvky.
Mimořádné nadační příspěvky udělené mimo grantové řízení:
Lipka, p.o., pracoviště Rychta
Den Země – Ve hvězdách
5 000 Kč

Finanční zpráva
Přehled nadačního kapitálu
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku k 31. 12. 2016

23 201 609 Kč

Uložení nadačního jmění k 31. 12. 2016:
Portfolio u ČSOB Asset Management a.s., investiční společnosti

6 501 609 Kč

15. zajištěný fond ČP Invest

1 000 000 Kč

Spořící účet vedený u Moneta Money Bank, a.s.

2 700 000 Kč

Běžný účet vedený u Moneta Money Bank, a.s.

2 000 000 Kč

Nemovitost v k.ú. Kostelec u Zlína, č.p. 515

11 000 000 Kč

Náklady na správu nadace
Ve smyslu § 22 odst. 1c) Zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech je ve
statutu Komunitní nadace Tři brány stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou
nadace na 10 % hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. sledovaného účetního období.
Náklady související se správou nadace (bez nákladů na vlastní programy) v roce 2016 činily
činily 150 066,07 Kč, tj. 0,65 % hodnoty nadačního kapitálu k 31. 12. 2016.

Komentář ke stavu nemovitosti zapsané v nadačním rejstříku
V roce 2009 byla Komunitní nadací Tři brány pořízena nemovitost ležící v katastrálním
území Kostelec u Zlína, č.p. 515, za kupní cenu 9 500 000 Kč. Tento majetek byl zapsán do
nadačního rejstříku na základě znaleckého posudku ve výši 11 000 000 Kč.
Jedná se o nemovitost komerčního charakteru, bývalý autosalon s autoservisem,
situovanou vzhledem k jejímu využití ve velmi lukrativní lokalitě, na trase Fryšták - Zlín, v
místě napojení plánovaného dálničního přivaděče.
Během roku 2014 a 2015 byla v budově provedena kompletní rekonstrukce a výměna
topného systému, zateplení střešního pláště, výměna skleněných výloh a vstupních dveří,
vše za celkovou cenu 881 501 Kč.
Znaleckým posudkem z prosince 2015 byla hodnota nemovitosti stanovena na
11 500 000 Kč.

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2016
Výnosy
Tržby za služby – pronájem nemovitost

484 523,00

Tržba za služby - energie

79 721,00

Úroky z bankovních účtů

83 274,20

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

133 592,79

Provozní dotace

45 000

Výnosy celkem

826 110,99

Náklady
Spotřeba materiálu celkem

5 966,00

Spotřeba energie - kancelář

14 996,96

Spotřeba energie – nemovitost

72 619,00

Opravy a údržba – nemovitost

186 618,00

Náklady na reprezentaci

1 392,00

Náklady na reprezentaci – Cena jH

500,00

Ostatní služby

22 662,00

Ostatní služby – Cena JH

150,00

Poštovné

638,00

Poplatky

6 693,00

Pronájem kanceláře celkem

31 679,78

Audit účetní závěrky

19 000,00

Telefon
Pronájem pozemku

8 208,31
40 788,00

Pojištění nemovitosti

9 184,00

Mzdové náklady

33 137,00

Zákonné sociální pojištění
Odpis nedobytné pohledávky – dlužné nájemné
Dary

7 128,00
229 000,00
298,00

Ostatní náklady – portfolio ČSOB AM

3 571,34

Ostatní náklady – poplatky běžný účet

1 495,01

Náklady celkem

695 724,40

Rozvaha k 31. 12. 2016
Aktiva
Stavby

10 442 573,00

Dlouhodobý finanční majetek:
Podílové listy 15. zajištěného fondu ČP Invest

1 091 586,07

Portfolio u ČSOB AM

6 553 326,59

Pokladna
Účty v bankách celkem
z toho účty veřejných sbírek
Pohledávky – nájem nemovitosti

5 251,00
5 237 607,17
110 058,53
71 389,70

Poskytnuté provozní zálohy

1 673,38

Ostatní přímé daně

4 523,00

Dohadné účty aktivní

5 021,00

Aktiva celkem

23 412 950,91

Pasiva
Závazky

12210,11

Výnosy příštích období

40 000,00

Dohadné účty pasivní

4 884,83

Vlastní jmění zapsané

23 201 609,00

Vlastní jmění nezapsané
Korekce k vlastnímu jmění zapsanému

723 740,53
- 1 500 000,00

Fondy

256 788,41

Nerozdělený zisk

503 331,53

Ostatní dlouhodobé závazky

40 000,00

Pasiva celkem

Hospodářský výsledek

23 282 564,41

130 386,50

Partneři nadace
Gymnázium a SOŠZE Vyškov
Město Vyškov
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
Muzeum Vyškovska
ZUŠ Vyškov

Dárci v roce 2016
Mlékařské družstvo MORAVA
anonymní dárci, kteří přispěli na účet veřejné sbírky

Poděkování
ñ členům správní a dozorčí rady za nezištnou práci a čas věnovaný nadaci
ñ Mgr. Libuši Procházkové, Dagmar Marušincové, Kateřině Foltánkové, Tomáši
Dorazilovi a Petru Muzikářovi - členům poroty literární soutěže Vyškovský cedník
ñ dobrovolníkům a všem dalším příznivcům za jejich podporu

Odkazy
Asociace nadací Fóra dárců

www.donorsforum.c

Asociace komunitních nadací v ČR

www.akncr.cz

Muzeum Vyškovska

www.muzeum-vyskovska.cz

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

www.kkdvyskov.cz

Město Vyškov

www.vyskov-mesto.cz

MKS Vyškov

www.mksvyskov.cz

Kontaktní údaje
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Dukelská 121/6, 682 01 Vyškov
Tel.: 603 798 031
Email: nadace@tribrany.cz
www.tribrany.cz

Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., č. ú. 201781448/0600
IČ: 49408593
Komunitní nadace Tři brány je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle N, vložce 141.
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