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Hřbitov Krósnó Lípa po revitalizaci



Zá|ďadní

Název:

Sídlo:

IC:

ZaIožení:

Zřízovatel:

údaje o fondu:

Nadační fond Historický Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14.350 02 Cheb

26386984

0s.04.2005

Město Cheb

Učel 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 zék|aďě iniciativy místostarosty města Chebu Ing. Václava Jakla.

Impulsem ke zřízení NF byl finanční dar Ing. Antona Harta, zacltánce 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 raďy, která proběhla před

zápisemNF 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

[ng. Květa Kunová



Přehled činnosti Nadačního fondu:

V roce 2014 se členové správní rady Nadačního fondu sešli čtyřikrát. Hlavní činností

Nadačního fondu V roce 20114 byly dva projekty: rcvitalizace hřbitova v Krásné Lípě a úprava

památníku Židovského hřbitova v Hájích. Na oba projekty bylo vypsáno výběrové tízeni,

revita|ízaci hřbitova vyhrála firma Zo CSOP BERKUT, K1ášter106,364 6I Teplá a památník

Židovského hřbitova upravovala firma Josef Čeřovský.. Nákladní 52219,353 01 Mariánské

Lázně.

Proiektv:

Hřbitov Krósnú Lípa

Kompletní projektová dokumentace vytvořená projekční firmou Ing. Prinze byla předána

investičnímu odboru města, který pomohl připravit podklady k zahájeni výběrového Ťízeni na

dodavatele stavby. Výběrové Íízeni se konalo 5. února, stavba byla zahájena V bŤeznu a

předána dokončená 20. Ť1na2014.

Úp ravy p amtÍtník u židovs ké h o h ř b itov a

Kompletní projektová dokumentace vývořená projekční firmou Ing. Prinze byla předána

investičnímu odboru města, který pomohl připravit podklady k zahéiyení výběrového Ťízení na

dodavatele stavby. Řízení se konalo 6. května a ťtrma Josef Ceřovský byla jediná, která se

přihlásila. Stavbu zahájl|a v červnu a dokončenou předala 30.7.2014 s dodatečným vysazením

několika stromků, u nichŽ bylo vhodné čekat na s výsadbou na podzim, coŽ bylo ošetřeno

dodatkem ke smlouvě.



24,6.2015 schválila správní rada hospodaření a výroční zprávuzarok2}I4,

PRoFITCheb,s.r.o.,NáměstíKráleJiříhozPoděbradě.509/8,35002Cheb

Nadační fond Historický Cheb rok 2014

Celkové nadační jmění k 1.1.2014

Celkové nadační jmění k31.I2.2ol4

Snížení nadačníhojmění v roce 20i4

2 968 107,6r
433 064,96

-2 s35 042,65

frijmv

Celkem příjmy

Výdaje:

Účetnictví, notář, překlady, tlumočení
Naklady na revitaiizaci hřbitova Krásná Lípa

Nakladý na úpravu památníku Židovského hřbitova Cheb

Dary póskytrruté - vyhlídkový pavilon Zlatý vrch

V Chebu dne 2.4.2015
Zpracova|: Ing. J. Király ,,i,

Kč
Kč

Kč

vyno,y nadačního jmění (uroky)

Kurzové zisky
ostatní dary (fyzické i právnické osoby)

45,10 Kč
343'31Kč

4 700'00 Kč

505 088'41 Kč

15122,00
912 672,53
130 455,00

1 977 208,00

a 4

Ce|kem výdaje 3 040 131,06

HosPoDÁŘsKÝ VýSLEDEK rok2014 . 2 535 042'65 Kč Kč

Kč
ls.c

Kč
Kč

//,.'



Nadační fond při svém hospodďení dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů

souvisejících s jejich správou. D|e zak|ádací listiny o zřízení Nadačního fondu Historický

Cheb, č1. 6 - v roce 2014 nepřekročily celkové roění náklady fondu souvisejícího se správou

50Á majetku nadačního fondu k3I.12,2014.

předseda správní rady

Schváleno revizorem a SR dne 24.6.20|5.


