
V roce 1999 byli členy správní rady nadačního fondu 
Zelený poklad: 
 
RNDr. Milan Svoboda (předseda) 
ing. Ladislav Volf (místopředseda) 
RNDr. Jindřich Duras 
 
 
 
Tato správní rada dne 14.6. 1999 odstoupila a na základě 
doporučení Komise životního prostředí Rady města Plzně 
zvolila novou správní radu ve složení: 
 
Ivonna Doležalová (předsedkyně) 
ing. Ladislav Volf (místopředseda) 
 
ing. Jaroslav Bukovský 
RNDr. Jindřich Duras 
Alois Mach 
Tomáš Pruner 
Radmila Samcová 
MUDr. Oldřich Sojka 
RNDr. Milan Svoboda 
 
Nadační fond Zelený poklad děkuje městu Plzni za poskytnuté 
finanční prostředky. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na jeho 
činnosti, a  v neposlední řadě každému, kdo usiluje o zlepšování 
životního prostředí ve městě Plzni. 

 

Nadační fond Zelený poklad, náměstí Republiky 1, 300 00 Plzeň 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 4821630227/0100 

c/o Centrum pro komunitní práci, Americká 29, 301 38 Plzeň 
tel/fax: 019/7329558, e-mail: cpkp.plzen@telecom.cz 

 

 

 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

 1999 
 
 
Nadační fond Zelený poklad vznikl v 1999 z Nadace životního prostředí města 
Plzně – Zelený poklad a jeho zřizovatelem je město Plzeň. 

Účelem nadačního fondu je podpora ochrany a tvorby životního prostředí ve 
městě Plzni a blízkém okolí. Tento účel je naplňován poskytováním finančních 
příspěvků na: 
• sledování stavu životního prostředí města 
• sledování zdravotního stavu obyvatel 
• zpracování koncepčních a programových materiálů 
• tvorbu a ochranu mikroklimatu obce jako celku i jejích jednotlivých částí 
• péči o zeleň a její rozvoj, včetně dotčeného lesního a půdního fondu 
• rozvoj sítě zařízení oddechově rekreačního významu 
• péči o čistotu města 



• podporu projektů investičních akcí výrazně zlepšujících životní prostředí 
města či životní podmínky občanů  

• publikační činnost apod. 

V roce 1999 byly na základě smlouvy mezi nadačním fondem a městem Plzní 
podporovány aktivity v následujících oblastech: 
• mládež a péče o životní prostředí 
• obnova krajiny 
• péče o zanedbané plochy ve městě 

Nadační fond obdržel celkem 20 žádostí o příspěvek, z nichž 15 bylo kladně 
vyřízeno: 
1.ZO ČSOP  
Realizace prvku Územního systému ekologické stability (98.700,- Kč) 
Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva 
Druhová ochrana volně žijícího ptactva, Projekt malárie (100.000,- Kč) 
Dům u Slunce  
Dětský park (50.000,- Kč) 
Hasičský záchranný sbor  
Zakoupení norné stěny (31.100,- Kč) 
Junák, 1.středisko 
Park a hřiště v ulici Plzeňská cesta (30.000,- Kč) 
Junák, 5.středisko, 53. oddíl Šedá střelka 
Den Země 2000 (27.000,- Kč) 
Zelený víkend 1999 (3.000,- Kč) 
Klášter Dominikánů Plzeň  
Výsadba jehličin v klášterní zahradě (60.000,- Kč) 
Kydlíček, Jan  
Rekonstrukce prostoru studánek Pod Všemi svatými (99.700,- Kč) 
Městská hygienická stanice Plzeň 
příspěvek na zakoupení odborné publikace (7.935,40- Kč) 
Sdružení přátel Arboreta Sofronka  
Rozvod závlahové vody v arboretu (86.000,- Kč) 
Spolek za starou Plzeň  
Rekonstrukce a zpřístupnění parku  hřbitova U Všech svatých  (90.000,- Kč) 
Škoda, Lubomír  
Údržba studánky a vodní nádrže na Vinicích (27.900,- Kč) 
Vaňková, Zdeňka  
Zelená oáza radosti – úpravy zahrady mateřské školky (80.000,- Kč) 

Západočeská univerzita v Plzni  
Sadové úpravy univerzitního campusu (50.000,- Kč) 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně  
Zpřístupnění jižní stráně návštěvníkům  (50.000,- Kč) 
 
Nadační fond dále financoval dotisk brožury “Životní prostředí – praktický 
rádce”, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti. (29.998,50 Kč) 
 

Hospodaření nadačního fondu: 

Příjmy  
Převod z roku 1998 105.406,67
Dar města Plzně   1.000.000,00
Úroky 1.232,38
Příjmy celkem 1.106.639,05
Výdaje 
Dotisk brožury 29.998,50
Příspěvky*  482.935,40
Služby   45.000,00
Bankovní poplatky 1.000,00
Výdaje celkem 558.933,90
Zůstatek 547.705,15
Účelově vázané prostředky* 402.300,00

* prostředky poskytnuté NF jsou žadatelům uvolňovány ve 2-3 splátkách 
za podmínek specifikovaných v darovací smlouvě 

 
Zabezpečením grantových programů, administrativou a vedením účetnictví a 
bylo pověřeno Centrum pro komunitní práci (CpKP), které již v minulosti 
zajišťovalo změnu nadace Zelený poklad na nadační fond. 


