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Podralský nadační fond ZOD







je nadačním fondem podporujícím všestranný rozvoj regionu zvaném Podralsko a jeho okolí
provozuje webové stránky www.podralsko.cz a www.ekocentrumbrniste.cz, jejichž cílem je poskytovat
aktuální informace o dění v Podralsku
byl založen a.s. ZOD Brniště
ZOD Brniště patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v Česku
Podralsko je primárním místem podnikání ZOD
Společenská odpovědnost v podnikání je důležitou součástí firemní strategie ZOD. Proto ZOD podporuje
Podralsko a jeho úspěšný regionální rozvoj i s využitím možností Podralského nadačního fondu ZOD.

Kontaktní informace
Michal Vaněk

správce nadačního fondu
Podralský nadační fond ZOD
Jáchymov 1, PSČ 471 29 Česká Lípa
Telefon: +420 733 571 057
info@podralsko.cz
www.podralsko.cz
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Slovo předsedy správní rady
Nejprve mi dovolte poděkovat zřizovateli ZOD Brniště a.s. za finanční i všestrannou podporu a dále všem dalším
partnerům a institucím za spolupráci, finanční či jinou podporu. Mezi ně patří především Česko-německý fond
budoucnosti, Euroregion Nisa, Liberecký kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Sachsische AufbauBank, SFŽP a
Obec Brniště. Rovněž bych rád poděkoval místním občanům, podnikatelům a veřejnosti za finanční podporu v
rámci naší veřejné sbírky či jinými dary.
V roce 2019 jsme završili velmi úspěšný projekt Užitkové rostliny a jejich využití s naším spolehlivým
dlouhodobým partnerem Centrem ochrany životního prostředí v saském Neukirchu. Stejně tak další „velký“
projekt s dalším významným partnerem Martinshof Diakoniewerk v Rothenburgu OL s názvem „Vzdělávání
aktivně! Inkluzivní profesní orientace v ERN“ v tomto roce splnil plánované projektové milníky a především se
podařilo zahájit stavbu budoucího Centra inkluzivního vzdělávání v historické budově č.p. 16.
Nadále evidujeme velký zájem u našich vzdělávacích programů zaměřených na životní prostředí a zemědělství
v Ekocentru Brniště, jež slouží i jako zázemí pro činnost nadačního fondu i jako informační a setkávací centrum
pro obyvatele i návštěvníky regionu. Aktivity nadačního fondu i ekocentra jsou podporovány především z
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE NA PODPORU
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO a také
z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Během několika mála let se Brniště postupně proměňuje v malebnou vesnici, která má mnoho co nabídnout jak
místním, tak i návštěvníkům. Velkou roli v této proměně má stezka „Sochy ve skalách“, kterou jsme vybudovali
v roce 2018 a vloni, opět ve spolupráci s Obcí Brniště, jí rozšířili a doplnili o nové umělecké a landartové objekty.
Sochy ve skalách jsou společně se Stezkou hastrmanů a pro rok 2020 plánovanou stezku „živým lesem“ u
brnišťského nádraží, důležitými stavebními kameny naší rozvojové strategie, kterou krok za krokem realizujeme.
Do budoucna pak bude největší výzvou projekt bezpečného cyklo propojení Brniště a okolních obcí směrem
k Mimoňi a Jablonnému v Podještědí. Zde však musí od nás převzít štafetu především zainteresované obce. Nyní
je již zpracována studie proveditelnosti, na jejímž vzniku a připomínkování jsme se podíleli.
Tak jako jsou důležité stezky pro objevování krás přírody a cestou k aktivnímu trávení volného času rodin, tak pro
život vesnice jsou důležité akce pro veřejnost. Proto tyto akce, kterých se účastní tisíce lidí, aktivně organizujeme.
Novým typem akce, jež měla premiéru vloni, byl první ročník Lesních slavností a pivního festivalu.
Závěrem bych chtěl vyjádřit uznání všem zaměstnancům Podralského nadačního fondu ZOD za jejich příspěvek
ve prospěch všestranného rozvoje našeho regionu. Díky! Jste skvělí!

V Brništi dne 30. 6. 2020

Ing. Petr Kubíček v. r.
Předseda správní rady
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Poslání nadačního fondu
Naším posláním je primárně podpora a realizace projektů v oblasti:






zkvalitňování životního prostředí regionu Podralsko a kvality života občanů;
rozvoje místní ekonomiky, rozvíjení venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje regionu
Podralsko a rozšiřování ekologického zemědělství;
kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti;
dalších veřejně prospěšných aktivit ve prospěch regionu Podralsko.
Svojí činností nadační fond přispívá ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Podralska,
jakožto místu pro plnohodnotný život všech občanů. Poslání je realizováno za spolupráce se
zakladatelem ZOD Brniště, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým
sektorem.

Vize rozvoje nadačního fondu







Podralský nadační fond je skutečným přínosem pro rozvoj regionu Podralsko a okolí z pohledu atraktivity
regionu pro život občanů a podnikání;
Podralský nadační fond úzce spolupracuje s městy a obcemi regionu Podralsko, stejně tak jako s
Libereckým krajem a jejich reprezentanty a cíleně podporuje a spolupracuje s dalšími organizátory
veřejných aktivit a nositeli rozvojových projektů v regionu Podralsko a okolí;
Podralský nadační fond má silnou oporu v řadách dobrovolníků;
Podralský nadační fond úspěšně realizuje projekty v regionu a díky své činnosti inspiruje občany regionu
k aktivitě pro rozvoj regionu Podralsko;
Podralský nadační fond probouzí zájem občanů o dění v regionu Podralsko;
Podralský nadační fond svými aktivitami podporuje podnikání ZOD v regionu Podralsko tím, že přispívá k
pozitivnímu vnímání ZOD, jakožto úspěšné a společensky zodpovědné firmy.

Zřizovatel ZOD Brniště a.s.




ZOD Brniště patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v Česku
Podralsko je primárním místem podnikání ZOD
Společenská odpovědnost v podnikání je důležitou součástí firemní strategie ZOD. Proto ZOD podporuje
Podralsko a jeho úspěšný regionální rozvoj i s využitím možností Podralského nadačního fondu ZOD.

Lidé v nadačním fondu
Správní rada:







Ing. Petr Kubíček - předseda správní rady
Ing. Peter Sklenár - člen správní rady
Ing. Otto Forman - člen správní rady
Ing. Ivan Pastorek - člen správní rady
Mgr. Daniela Pastorková, členka správní rady

Revizor:



Blažena Heřmanová

Správce:



Michal Vaněk
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Přehled aktivit v roce 2019
Velké projekty v rámci přeshraniční spolupráce:
Projekt: „Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální
koloběh surovin“
Na konci roku 2019 jsme úspěšně dokončili realizaci tříletého projektu „Užitkové rostliny a jejich využití“. Jedná se o projekt
realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce společně s Naturschutzzentrem Neukirch. Cílem projektu je zvýšit vzdělanost
žáků MŠ a ZŠ v regionech Podralsko a Hornolužicko, posílit povědomí o využívání regionálních surovin a produktů a
ekologicky šetrném způsobu života, podpořit uvědomění o potřebě ochrany přírody a přispět k vytváření přeshraničních
kontaktů.
V rámci projektu vzniklo 12 nových vzdělávacích programů na téma Užitkové rostliny. Programy jsou rozdělené do čtyř oblastí
- užitkové rostliny pro zdraví, užitkové rostliny jako potravina, užitkové rostliny a staré odrůdy a užitkové rostliny a řemesla a
jsou určeny pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ. V roce 2019 proběhlo celkem 14 česko – německých realizací, 21 realizací
s německými žáky v Neukirchu a 24 realizací s českými žáky v Brništi. Součástí projektu byly také rozšiřující vzdělávací
nabídky pro žáky, v rámci této aktivity proběhly 2 akční dny pro školy s ukázkami vzdělávacích programů (v květnu
v Neukirchu, v září v Brništi) a v červenci 2019 týdenní vzdělávací workshop na téma užitkové rostliny v Lužických horách.
V listopadu 2019 byl projekt zhodnocen spolu se zástupci zapojených škol na závěrečném semináři pro pedagogy
v Neukirchu. Zpětná vazba od pedagogů na obsah i organizační zajištění vzdělávacích programů byla pozitivní. Všichni
účastníci semináře dostali flashdisk s výukovými programy, včetně podrobně popsaných aktivit a doporučených pomůcek.
PROJEKT JE PODPOŘENÝ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU
SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM
SASKO.

Projekt „Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu“
1.10.2017 začala realizace projektu „Vzdělávání Aktivně!“. Jedná se o projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce,
naším projektovým partnerem v tomto projektu je Diakonie St. Martin, Rothenburg O/L.
Cílem projektu je česko – německá spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. Projekt se zaměřuje na podporu dětí,
mládeže a mladých dospělých se znevýhodněním při výběru povolání či opětovném vstupu na trh práce. Součástí projektu je
také investiční opatření – rekonstrukce starého vesnického stavení Brniště č.p.16 na Centrum inkluzivního vzdělávání a
výstavba dílen v Rothenburgu. Projekt bude probíhat do konce září roku 2020.
V rámci projektu bylo ve spolupráci s projektovým partnerem vytvořeno 26 nových vzdělávacích programů zaměřených na
volbu povolání. Vznikl kurz základní profesní orientace „Hledám své povolání snů“ a 25 kurzů zaměřených na jednotlivá
povolání v profesních oblastech zemědělství, řemesla, služby, technika a umění. Programy nabízíme základním a praktickým
školám v regionu a organizacím, které se věnují podpoře lidí s hendikepem (např. Rytmus o.p.s., Drak z.s., Jedličkův ústav
Liberec, Farní Charita Česká Lípa, Naděje Česká Lípa). Všechny programy jsou realizovány jako česko-německé ve
spolupráci s projektovým partnerem a se zapojením škol a organizací ze Saska. Kurzy probíhají v Ekocentru Brniště, přímo ve
kolách a u projektového partnera v Rothenburgu, V roce 2019 se zrealizovalo 18 kurzů základní profesní orientace „Hledám
své povolání snů“, 129 jednodenních profesních kurzů, 5 týdenních kurzů, 4 kurzy pro lektory a 6 kurzů pro pedagogy a
studenty.
Na začátku roku 2019 proběhlo opakované výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci domu Brniště
č.p.16, kde bude vybudováno Centrum inkluzivního vzdělávání s interaktivní expozicí o zemědělství a životě na vesnici.
Stavba byla zahájena v březnu 2019. V průběhu rekonstrukce se bohužel zjistilo, že nemovitost je v mnohem horším stavu
než jsme předpokládali. Veškeré dřevěné prvky – krov, stropy, roubené stěny – byly nenávratně poškozeny hnilobou a
dřevokaznými škůdci. V západní části objektu musely být zbourány zděné konstrukce z důvodu neúplnosti základů, z těchto
důvodů muselo být více než 2/3 nosných zdí zbouráno a vystavěno znovu. Odstraněn a znovu zbudován musel být také celý
krov a podlahové konstukce. Předpokládáme, že z důvodu změn bude rekonstrukce dokončena v červenci 2020.
PROJEKT JE PODPOŘENÝ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU
SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM
SASKO.
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Celoroční aktivity Ekocentra Brniště:
EVVO programy pro mateřské a základní školy
V roce 2019 zrealizovalo Ekocentrum Brniště 58 výukových EVVO programů pro MŠ a ZŠ na téma poznávání přírody,
ekologie, zemědělství a původ potravin. Těmito programy prošlo celkem 1 574 dětí. Naši lektoři tak odučili celkem 3 076 tzv.
„účastníkohodin“ v rámci environmentálního vzdělávání. Kromě těchto výukových programů probíhaly další výukové programy
v rámci projektů „Užitkové rostliny a jejich využití“ a „Vzdělávání Aktivně!“.
Tento projekt byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí.

Ekokroužek
Další aktivitou Ekocentra Brniště jsou pravidelná setkávání Ekokroužku pro místní děti - žáky 1. stupně ze ZŠ Brniště. Ve
školním roce 2018/2019 probíhal Ekokroužek pod názvem „Kroužek poznávání přírody a využívání přírodních surovin“ ve
školním roce 2019/2020 pokračuje jako „Kroužek bádání a tvoření po vzoru přírody“.
V roce 2019 proběhlo celkem 32
setkání, při kterých se děti seznamovaly s přírodními a ekologickými zákonitostmi a poznávaly rostliny, živočichy i neživé
přírodniny. V rámci setkání kroužku si děti hravou formou osvojují základy zdravého životního stylu, naučí se řadu nových
tvořivých technik a vyzkouší si praktické dovednosti potřebné k ochraně přírody. Schůzek Ekokroužku se účastní 5– 15 dětí.
Projekt byl podpořen Libereckým krajem.

Relaxační a tvořivé večery a tvořivé dílny pro rodiny s dětmi
Veřejnosti a rodinám s dětmi nabízíme 1x za 14 dní středeční relaxační a tvořivé večery. V roce 2019 probíhaly pod názvem
„Tvoření s přírodou a pro přírodu“ a „Ekotvoření v Ekocentru“. Účastníci se během 14 setkání seznámili s možnostmi
kreativního využití zdánlivě již nepoužitelných předmětů a materiálů a s novými výtvarnými technikami, vyzkoušeli si např.
tvoření ze sena, eukaustiku, makramé výrobu svíček, práci s keramickou hlínou, výrobu krmítek a pítek apod. Tvořivé aktivity
byly vždy uvedeny přednáškou na aktuální témata z oblasti ochrany přírody a péče o životního prostředí. Relaxační večery
navštěvuje cca 10 účastníků.
Další aktivitou pro rodiny s dětmi jsou tvořivé dílny spojené se svátky a tradicemi: masopust, velikonoce, Mikuláš a vánoce.
V rámci dílen si rodiče s dětmi mohou vyrobit např. masky do masopustního průvodu či velikonoční nebo vánoční dekorace.
Tvořivé dílny v roce 2019 navštěvovalo cca 50 - 100 účastníků.
Projekt byl podpořen Libereckým krajem.

Akce pro veřejnost:
Ukliďme příkopy
Tradiční jarní úklidová akce, do které se každoročně zapojují některé obce z mikroregionu Podralsko. V roce 2019 se akce
zúčastnilo 11 obcí a dobrovolníci z řad veřejnosti. Uklízelo se především podél místních komunikací a veřejná prostranství
v jednotlivých obcích. Akce „Ukliďme příkopy 2019“ proběhla pod hlavičkou celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.
Akce byla podpořena Libereckým krajem

Otevírání Stezky hastrmanů
Kulturní dění v Brništi každoročně zahajuje akce Otevírání Stezky hastrmanů určená především rodinám s dětmi. V roce 2019
otevírání „Hastrmanky“ navštívilo cca 300 návštěvníků, na které čekala různorodá soutěžní stanoviště, diskotéka s
Hastrmanem, jarní tvořivé dílny i opékání buřtů.
Akce byla podpořena Libereckým krajem

Nutrilové Brnišťský půlmaraton a Nordic walking
VI. ročník BPM se konal 27.4.2019 v areálu Lesního Zátiší v Brništi. Proběhl za chladnějšího počasí, což ovlivnilo účast
především v dětských kategoriích, ale i v hlavních kategoriích jsme zaznamenali malý úbytek závodníků oproti minulému roku.
Celkově závody absolvovalo 516 sportovců (308 v hlavních čipově měřených závodech, 45 na veřejném běhu a 163 dětí).
Jako v loňském roce jsme měli na trati dvě čipové brány, které změřily všem účastníkům hlavních závodů mezičasy a členům
štafet jednotlivé úseky. Pro urychlení prezentace na místě byly letos poprvé použity nalepovací jednorázové čipy na rubové
straně startovních čísel.
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Na návsi i v areálu hrála a bubnovala kapela ARIES z Liberce a po vyhlášení v areálu na pódiu taneční kapela Next Band z
Prahy (www.nextband.cz). Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky, různé zábavné a pohybové aktivity, hry a soutěže (ALBI,
BESIP).
Akce byla podpořena Libereckým krajem a ze sponzorských darů od místních podnikatelů a firem.

Lesní slavnosti, přeshraniční setkávání v ERN
V průběhu července a srpna 2019 vznikala v Brništi druhá část stezky „SOCHY VE SKALÁCH“ s 18 novými zastaveními
(uměleckými díly a herními prvky). Stezka tak vytvořila celistvý okruh, který prochází Lesním zátiším začíná a končí před
Ekocentrem Brniště. Tvorby stezky se zúčastnilo 5 umělců z Německa a 5 umělců z Čech, kteří pracovali se dřevem i
s kamenem a vytvořili tak 17 nových uměleckých děl - soch a landartových děl. Nejlepší díla byla oceněna na akci Lesní
slavnost 10.8.2019. Stezka ve skalách se od svého otevření stala atraktivním a hojně navštěvovaným místem pro místní
obyvatele i turisty z Čech i ze SRN.
10.8.2019 se konala akce Lesní slavnost a pivní festival – akce pro veřejnost s kulturním a zábavním programem. Festival
měl bohatý program zaměřený na téma „lesa“ - ukázky dřevorubecké techniky, dílna práce
se dřevem, stánek Hnutí Duha o lesních zvířatech, soutěže pro děti a dospělé ve vesnických dovednostech. Bohatý byl i
doprovodný program - divadlo, koncerty regionálních kapel (DC Radio, F.A. King, MYL, NVS, Decl Band), prezentace
regionálních pivovarů se soutěží o nejlepší pivo (Kocour – pivovar Vansdorf, Falkenštejn, Letající Beranův pivovar, Kousek
Piva, Rychtář) stánky s regionálními produkty, skákací hrad, hasičská pěna, brouzdaliště.
Akce se účastnila veřejnost z obou stran hranice, němečtí účastníci byly z Neukirchu a Rothenburgu O/L, čeští především z
Brniště a okolí . Přesto, že nám nepřálo počasí a skoro celé odpoledne pršelo, akci navštívilo cca 300 účastníků. Akce byla
uspořádána v rámci přeshraniční spolupráce ve spolupráci s Diakonií St.Martin, Naturschutzzentrum Neukirch e.V, MGH
Neukirch a s obcí Brniště.
AKCE BYLA PODPOŘENA Z PROSTŘEDKŮ LIBERECKÉHO KRAJE A EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT SASKO 2014-2020 V
RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIONU NISA.

Dožínky Brniště
Tradiční oslava úrody proběhla v sobotu 31.8.2019 v areálu Lesního Zátiší. Dožínky začínají každoročně díkuvzdáním za
úrodu v kostele Sv. Mikuláše a dožínkovým průvodem, ve kterém si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout moderní
zemědělskou techniku. Následuje slavnostní předávání dožínkových věnců a kytic „hospodářům“. V průběhu celého
odpoledne byl pro návštěvníky připravený bohatý kulturní program: taneční vystoupení Folklorního souboru Dykyta, Cimbálová
muzika Dušana Kotlára, vystoupení mažoretek Adelline – mistryň světa 2018, představení skupiny historického šermu Golem
a koncerty kapel World Roxette tribute Band – The RockSet, RetroLive – The RockSet a Adaptace. Po celý den byla pro děti i
dospělé otevřena střelnice, mohli si prohlédnout výstavu hospodářských zvířat a dravců, řemeslné tržiště a stánky
s regionálními potravinami a svézt se historickým traktorem. Pro děti byly přichystané tvořivé dílny. Dožínek se zúčastnilo cca
1 500 návštěvníků.

Svatomartinský jarmark
Kulturní sezona v Brništi byla 9.11.2019 zakončena 5.ročníkem Svatomartinského jarmarku. Jarmark bohužel proběhl za
nepříznivého počasí, což ovlivnilo účast především v odpoledních hodinách, ale i tak akci navštívilo cca 1 800 osob. Pro
návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, workshopy pro děti i dospělé, koncerty, divadlo, šermířské vystoupení,
vystoupení Sv. Martina a mnoho dalšího.
Po celý den probíhal regionální řemeslný trh, kde si návštěvníci mohli zakoupit med, výrobky z včelího vosku, dřevěné nádobí,
potřeby pro pečení, keramiku, tradiční skleněné ozdoby, vánoční dekorace z přírodnin, dřevěné hračky pro děti, ručně šité
výrobky, ochutnat svatomartinské víno apod.
Od 11:00 do 17:00 byly zajištěny workshopy pro děti a dospělé - např. tvorba magnetek, foukání skla, plstění, vyrábění
šperků, šití hraček, výroba přání, čelenek a přívěsků, malování na obličej, zdobení perníčků apod. Děti si také mohly
vyzkoušet střelbu z kuše a z luku a svézt se na dřevěném kolotoči.
O hudební doprovod se po celou dobu starala skupina MALEMIRISH, dále bylo připraveno loutkové divadlo "O Betlémské
hvězdě", šermířské vystoupení skupiny GOLEM a vystoupení skupiny Milion Divadlo - zpívající andělé na chůdách.
Program v průběhu dne zpestřily dvě soutěže: soutěže o nejlepší krůtí řízeček se zúčastnily 4 družstva, 1.místo vyhrál Hotel
Beseda z nedaleké Mimoně. Druhou soutěží byl 1.ročník klání o největšího jedlíka krůtích párečků, vítěz snědl v časovém
limitu 5 minut 12 krůtích párečků s rohlíkem. Všichni výherci obdrželi diplomy a věcné ceny. Akci zakončil příjezd Sv. Martina
na bílém koni.

Spolupráce s obcí Brniště a s dalšími organizacemi v regionu
V průběhu celého roku se PNF ZOD zapojuje do akcí pořádaných obcí Brniště a místními spolky, tato spolupráce pokračovala
i v roce 2019. V únoru jsme se podíleli na přípravě MASOPUSTU, v srpnu jsme se formou tvořivé dílny pro děti zapojili do
akce DEN DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.
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Dále jsme v roce 2019 prezentovali své aktivity na těchto akcích:
14.4.2019 – Krajský Den země v Liberci
24.4.2019 – Zemědělská olympiáda Frýdlant
14.6 – 15.6.2019 – Den otevřených dveří Avena v.o.d. a farma Holany
30.9.2019 Řemesla nejsou OUT
7. - .9.10.2019 Eduka Liberec

Akce v zahraničí
PNF ZOD dlouhodobě spolupracuje s Naturschutzentrum Neukirch a MGH Neukirch. V roce 2019 jsme se zúčastnili dvou
společných akcí 18.5. Dne dobrovolníků a 15.9. tradičních podzimních trhů v Neukirchu.
Dále jsme společně s Diakonií St.Martin prezentovali projekty přeshraniční spolupráce na výroční akci k 15 letům členství v
EU na Trojzemí.

Finanční zpráva
Přehled poskytnutých příspěvků a darů za rok 2019
ČSS z.ú., sportovně – střelecký klub
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků a darů:


20 000,- Kč
20 000,-Kč

Přehled přijatých darů a dotací za rok 2019
Přehled darů:
 Výnosy z veřejné sbírky
 Dar V.Bartoš – příspěvek na Brnišťský půlmaraton
 Dar Z.Bártová
 ZOD Brniště a-s-

Celková výše přijatých darů:

24 475,-Kč
5 000,-Kč
19 000,-Kč
…… 3 000 000,-Kč
3 048 475,-Kč

Přehled dotací:

 Euroregion Nisa
 Liberecký kraj
 Ministerstvo pro místní rozvoj
 Sächsische Aufbaubank
 Obec Brniště
 SFŽP
 Sächsische Aufbaubank - zrušení dohadu
Celková výše přijatých dotací:

…….. 343 471,87 Kč
………163 066,53 Kč
………355 635,09 Kč
……3 031 505,78 Kč
60 000,00 Kč
……….186 973,00 Kč
120 060,75 Kč
4 020 899,54 Kč
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Příloha: Účetní závěrka
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Zpráva revizora o kontrole účetnictví za rok 2019
Předmětem kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2019, za účetní období od
1.1. 2019 do 31.12.2019.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení účetních předpisů, prostředky nadačního fondu včetně jejich použití jsou vedeny
průkazných způsobem. Účetní knihy odpovídají zásadám podvojného účetnictví, předložená účetní dokumentace je průkazná
a přehledná, účetní doklady po věcné stránce odpovídají platným předpisům.
Veškeré prostředky vynakládá nadační fond hospodárně v souladu se danými cíli a svým posláním.
Uvedené poznatky vychází z namátkové kontroly vedení účetnictví za kontrolované období a z předložené dokumentace.
Závěrem konstatuji, že
nadační fond plní své poslání, zástupci NF přistupují aktivně k jeho rozvoji. Se
získanými prostředky je nakládáno hospodárně a v souladu se statutem nadačního fondu. Schválení předložené roční
účetní závěrky doporučuji.
V Brništi dne 30.6.2020
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