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Nadační fond Historický Cheb

Základní údaje o fondu:
Název:

Nadační fond Historický Cheb

Sídlo:

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

IČ:

26386984

Založení:

05.04.2005

Zřizovatel:

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, tajemník fondu

Revizor
Ing. Květa Kunová

Přehled činnosti Nadačního fondu:
V roce 2013 se členové správní rady Nadačního fondu sešli třikrát. Hlavní činností Nadačního
fondu v roce 2013 byly projekty: slavnostní otevření vyhlídkového pavilonu na Zlatém vrchu
v Chebu a schválení jejího darování městu Chebu, přípravy na zahájení projektu oprav
památníku židovského památníku v Chebu - Hájích, jednání o zádržném firmě Pegisan
v projektu obnovy věží kostela sv. Mikuláše, projednání žádosti o příspěvek na opravu tří děl
na chebském hradě, jednání na Biskupství plzeňském ohledně možnosti převedení zádržného
na účet Římskokatolické farnosti v Chebu.
Projekty:
Hřbitov Krásná Lípa
Kompletní projektová dokumentace vytvořená projekční firmou Ing. Prinze byla předána
investičnímu odboru města, který pomůže připravit podklady k zahájení výběrového řízení na
dodavatele stavby.
Úpravy památníku židovského hřbitova
Kompletní projektová dokumentace vytvořená projekční firmou Ing. Prinze byla předána
investičnímu odboru města, který pomůže připravit podklady k zahájení poptávky na
dodavatele stavby. Byli oslaveni majitelé garáží za pomníkem za účelem získání jejich
souhlasu k opravám zdí garáže. Také byl osloven předseda krajské Židovské organizace,
kterého nadační fond informoval o úmyslu památník revitalizovat. Potřebné souhlasy byly
získány.
Obnova vyhlídkového pavilonu na Zlatém vrchu
Slavnostní zprovoznění vyhlídkového altánu byl uskutečněno 13.5.2013. Vzhledem k tomu,
že v průběhu několika měsíců se na stavbě objevily závady, bylo dílo reklamováno a tak
nemohlo dojít k jeho předání městu. Správní rada odsouhlasila znění darovací smlouvy, čeká
se na vyřízení reklamace.
Děla na chebském hradě
Správní rada rozhodla neposkytnout příspěvek na rekonstrukci 3 děl a následně také
neschválila finanční úhradu výroby repliky hradního děla z důvodu nesouladu této akce se
zaměřením činnosti nadačního fondu.

Projednání zádržného firmě Pegisan
Správní rada odsouhlasila převedení zádržného na biskupství plzeňské, byl připraven dodatek
ke smlouvě, tento však nebyl do konce roku podepsán firmou Pegisan.

Organizační činnost
31.12.2013

byla provedena inventarizace majetku - vyhlídkového altánu.

18.6.2014

Správní rada schválila hospodaření a výroční zprávu za rok 2013.

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
2013 5% majetku nadačního fondu k 31.12.2013.

Ing. Michal Pospíšil
předseda správní rady

Schváleno revizorem a SR dne 18.6.2014.

