NÁVRH – KRÁSNÁ LÍPA

Nadační fond Historický Cheb

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU:
Název:
Sídlo:
IČ:
Vznik:
Zřizovatel:

Nadační fond Historický Cheb
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb
26386984
05.04.2005
Město Cheb

ÚČEL FONDU:
Nadační fond Historický Cheb vznikl na podporu ochrany a obnovy kulturních a historických
památek v Chebu a na Chebsku.
NF založilo město Cheb na základě iniciativy místostarosty města Chebu Ing. Václava Jakla.
Impulsem ke zřízení NF byl finanční dar Ing. Antona Harta, zachránce poutního místa Maria
Loreto a čestného občana města Chebu městu Cheb. Členem správní rady NF (SR) je paní
Ulrika Hart, dcera zesnulého pana Harta. Prvním předsedou správní rady byl zvolen
Ing. Václav Jakl, místostarosta města Chebu, na jednání správní rady, která proběhla před
zápisem NF do nadačního rejstříku.

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY NADAČNÍHO FONDU HISTORICKÝ CHEB:
Ing. Michal Pospíšil – předseda
Ing. Václav Jakl – člen
Ulrika Hart – člen
MUDr. Karel Tyrpekl - člen
Marcela Brabačová – člen

REVIZOR:
Ing. Květa Kunová

PŘEHLED ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU:
V roce 2011 se členové správní rady Nadačního fondu sešli čtyřikrát. V dubnu 2011 byli
svoláni členové správní rady v novém složení. Novými členy fondu se stali MUDr. Karel
Tyrpekl a Ing. Květa Kunová – revizorka. Na tomto jednání byl zvolen předseda fondu a
stejně jako v předchozím období se jim stal Ing. Michal Pospíšil. Hlavní činností Nadačního
fondu v roce 2011 byly projekty: obnova altánu na Zlatém vrchu v Chebu, Velká Křížová
cesta v Hrozňatově a hřbitov Krásná Lípa.
PROJEKTY:

Obnova vyhlídky na Zlatém vrchu
V rámci veřejné sbírky za rok 2011 bylo vybráno 2 043,83 Kč. V roce 2011 byla veřejná
sbírka prodloužena do konce roku 2013. Sbírka tak bude trvat 3 roky. Realizace celé obnovy
vyhlídky bude pokračovat v roce 2012.
Hřbitov Krásná Lípa
V dubnu 2011 navrhl MUDr. Tyrpekl zvážení možnosti obnovy hřbitova Krásná Lípa u
cyklostezky ve Šlapanech. Na další jednání v červnu připravil předseda SR Ing. Pospíšil
informace k možné obnově a údržbě hřbitova. V říjnu byl hřbitov vyčištěn od náletů, byly
provedeny úklidové práce, vykáceny dřeviny. Ing. Pospíšil provedl dendrologickou studii
s návrhem rekonstrukce hřbitova ve variantách s tím, že vybrané řešení bude ve formě
podkladu předáno projekční firmě, která zpracuje potřebnou technickou dokumentaci pro
povolení k opravě tohoto pietního místa. V březnu 2012 byla předložena projektová
dokumentace projekční firmou Ing. Prinze a získán souhlas města Chebu k obnově hřbitova v
Krásné Lípě.
Velká křížová cesta v Hrozňatově
V dubnu schválila SR projekt Velké
křížové cesty jako dlouhodobý projekt
nadačního fondu a dále záměr o vytvoření
informační cedule, která bude umístěna u
poutního místa Maria Loreto, a která bude
informovat o rozsahu celé Křížové cesty.
K vytvoření cedule byli přizváni i členové
spolku Maria Loreto paní Kovaříková a pan
Beran.
Na
jednání
v říjnu
byl
připomínkován návrh cedule a místo, kde
bude umístěna. Instalace cedule proběhla
31.03.2012.

Klášter milosrdných sester sv. Kříže
SR se zajímala o stav Kláštera milosrdných sester sv. Kříže v Chebu. Klášter je zpustlý a již
delší dobu chátrá. Odbor stavební ing. Mašek popsal stav kláštera a možné postupy ze strany
města Chebu. Bude zahájeno řízení o nařízení nezbytných úprav stavby – pořízení projektové

dokumentace stavby, ve které bude vlastníku nemovitosti nařízeno předložení statického
posouzení stavby včetně návrhu nutných opatření vše za účelem zjednání nápravy na stavbě.
Současným vlastníkem objektu je BETA GAMES s.r.o., K. Čapka 269, 41742 Krupka Maršov, okres Teplice. Tuto informaci nadační fond zveřejnil v Radničních listech a předložil
Zastupitelstvu města Chebu.
ORGANIZAČNÍ ČINNOST
27.04.2011

Správní rada zvolila předsedou Nadačního fondu Historický Cheb Ing. Michala
Pospíšila

29.06.2011

Správní rada schválila statut Nadačního fondu Historický Cheb

26.06.2012

Správní rada schválila hospodaření a výroční zprávu Nadačního fondu za rok
2011.

V roce 2012 se Nadační fond zaměří na dokončení obnovy vyhlídky na Zlatém vrchu a
obnovy hřbitova v Krásné Lípě.

HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU:
Celkové nadační jmění k 01.01.2011

1 518 258,08 Kč

Celkové nadační jmění k 31.12.2011

1 997 958,85 Kč

Zvýšení nadačního jmění v roce 2011

479 700,77 Kč

PŘÍJMY
Výnosy z nadačního jmění (úroky)

398,61 Kč

Kurzové zisky (účet banka)

900,13 Kč

Ostatní dary (fyzické i právnické osoby)

3 250,00 Kč

Příspěvek z rozpočtu města Chebu

500 000,00 Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY

504 548,74 KČ

VÝDAJE
Účetnictví, notář, překlady, tlumočení

19 710,00 Kč

Poplatky banka

5 137,97 Kč

CELKEM VÝDAJE

24 847,97 KČ

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011

479 700,77 KČ

Nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů
souvisejících s jejich správou. Dle zakládací listiny o zřízení Nadačního fondu Historický
Cheb, čl. 6 - celkové roční náklady fondu souvisejícího se správou NF nepřevýšily v roce
2011 5% majetku nadačního fondu k 31.12.2011.

Ing. Michal Pospíšil
předseda správní rady

Schváleno revizorem a SR dne ………….

