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Lavičkg NFHCH v Marktredwitz

Nadační fond Historicky Cheb

É
lrJ
Ť
-L)

4ffit

{* t,**
cw ffi

:!í i k*
sď ffi!
?ry4 fl
Í .sl \e.ď

'#f"w '\$&e

{ďŤŤ
ffi'p

'fua

I

-

*é"*Ť

ry
WJ

Čl
! :efď

HISTORICKY



Zák|adní rÍdaje o fondu: 
'

Název: Nadační fond Historicky Cheb

Sídlo: Náměstí Krále JiŤího z Poděbrad 1 4,35O 02 Cheb
IČ: 26386984

Založení: 05.04.2005

ZŤizovatel: Město Cheb

Úeel fondu:

Nadační fond Historicky Cheb vznikl na podporu ochr any aobnovy kulturních a historickvch
památek v Chebu a na Chebsku.

NF zaloŽilo město Cheb na zák|adě iniciativy místostarosty města Chebu Ing. Vác lavaJak1a.
Impulsem ke zŤízení NF byl finanční dar Ing. Antona Harta, zacllránce 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 pŤedsedou správní rady byt zvo|en
Ing. Václav Jakl, místostarosta města Chebu, na jednání správní rady, která proběhla pŤed
zápisemNF do nadačního reistŤíku.

Členové správní rady Nadačního fondu HistorickÝ Cheb
Ing. Michal Pospíšil, pŤedseda

Ing. Leopold Písek, člen

Ulrika Hart, člen

Mgr. Vladimír Hartmann' člen

Marcela Brabačová, člen, tajemník fondu

Revizor

Ing. Jana Krejsová /
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K personálním změnám v nadačním fondu:

1. Usnesením Zastupítelstva města Chebu ZM č. I3l4l2075 ze ďne 22.0|.2015 byli z funkce

člena správní rady Nadačního fondu Historick;f Cheb odvoláni Ing. Michal Pospíšil, Bc.

Marcela Brabačová, M. U. J. Hart, Ing. Václav Jakl a MUDr. Karel Tyrpekl,

a jmenováni do funkce člena správní rady Nadačního fondu Historicky Cheb Ing. Michal

Pospíšil, Ing. Lucie Pixová, Bc. Marcela Brabačová' Mgr. Vladimír Hartmann' M. U. J. Hart.

2. Usnesením Zastupitelstva města Chebu ZMč,,311512015 ze dne26.02.2015 byla z funkce

č1ena správní rady Nadačního fondu Historicky Cheb odvolána Ing. Lucie Pixová a jmenován

do funkce člena správní raďy Nadačního fondu Historicky Cheb Ing. Leopold Písek.

3. Ing. Jana Krejsová byla po ukončení 5tiletého období činnosti Ing. Balgové (Kunové) ve

funkci rcvízora navržena správní radou ďne 25.5.2016 a Radou města Cheb dne 2.6.2016

doporuč ena Zastupitelstvu města ke jmenování.

Pňehled činnosti Nadačního fondu:

V roce 2OI5 se členové správní rady Nadačního fondu sešli osobně dvakrát, další komunikace

se odehr áva\a prostŤednictvím emailu. Hlavní činností Nadačního fondu V roce 2015 byly dva

projekty: adopce hrobu Františka Dettera a instalace lavičky v blízkosti Egerlandského mvzea

vMarktredwítz. Členové správní raďy pŤijali nabídku Ladislava Šolce kprezentaci fondu

v jeho 1<nize. Správní rada rea\tzova\a usnesení 32l20I3 a 6.5.2015 provedla pŤevedení

zá&žného v projektu dostavby véží kostela sv. Mikuláše na konto plzeřského biskupství.

Proiektv:

Adopce hrobu Františka Dettera

Jedna1o se o projekt Správy ptažskych hŤbitovti . adopce hrobťr vyznamnych osobností. Hrob

germanisty, profesora praŽské univerzity F. Dettera je ozdoben unikátním náhrobkem,

postavenym sochaŤem Adolfem Mayerlem. Adolf Mayerl (26.8. 1884 _ 23.9. 1954) Se

narodil v Chebu jako Syn místního proslulého hrnčíŤe. Vystudoval keramickou školu v



Teplicích a stal se mistrovskym žékemJ. V. Myslbekanapražské Akademii.ŽI od roku |924

ve Františkov;ich 1ázních, odkud byl pro sv j německ;i pťrvod v roce 1945 odsunut a zbyek

života pak strávi1 v německém Schrobenhausenu. Je autorem několika portrétních plastik

opatri k1áštera v Teplé' památníku padlym na Chlumu, postav na studních a kašnách v Chebu,

sochy Atlanta na néroŽr eskomptní banky, sochy KovaŤe (dnes ve sbírkách VHÚ), je autorem

vyzďoby divadla ve Františkovych lénních,plastik napražském palácí Adriatica, sochy lva na

památníku padlych v bitvě u Chlumu či sochy Františka ve Františkovych lázních a mnoha

dalších děl. Adopce náhrobku tohoto chebského umělce Znamenala v tomto roce pro fond

náklady ve vyši 57 tis. Kč, zarestaurování pomníku.

Projekt chebsktÍ lavička v Marktredwitz

Ve spolupráci se spolkem Egerlande Gmoi byla instalována lavička s označením jména jejího

Sponzora u chebské kašny v blízkosti Egerlandského muzea v Marktreďwitz. Náklady na

zhotovení tavičky, její instalaci a označení cedulkou s logem a jménem dárce , tzn. NFHCH

byly ve vyši 18.388'-Kč.

Propagace NFHCH v knize

Členové správní rady pomocí emailové komunikace operativně rozhodli o prezerÍaci fondu

v níže uvedené publikaci. S jejím autorem Ladislavem Šolcem byla uzavŤeta smlouva o

propagaci NFHCH v knize JAK JSEM FOTOGRAFOVAL CHEB formou loga Sponzora a

informace o něm. Kniha byIa vyďána v měsíci červnu roku 2015. PŤidanou hodnotou této

propagace fondu je skutečnost, že pan Šolc vlastní nakladatelství jménem Altánek, coŽ bylo

také v knize uvedeno. Na zadní straně publikace pak byla fotografie rekonstruovaného altánu

na Zlatém vrchu a 1ogo NFHCH spolu s textem: Altán na Z\atém vrchu zrekonstruoval v roce

2013 městsky Nadační fond Historicky Cheb.

Projekt Goethova lavičku v zemí Krajinné v!,stavy 2016

Pro další období pŤedstavil Ing. Pospíšil členrim SR záměr vybudovat v uzemi nové krajinné

vystavy na městském pozemku odpočivné zákoutí s lavičkou Goetha a informací o NFHCH.

PŤedseda správní rady navrhl, že pŤipraví koncepci vzhledu a osazení tohoto prostoru a

cenovy návrh. Správní raďa tento pŤedloženy projekt schválila a v srpnu 2015 členové rady

navštívili společně místo, kde by měla byt lavička instalována.



8. 6. 2016 schválila správní radahospodaŤ ení avyroční zptávu za rck 20|5.

PRoF.IT Cheb, s.r.o.' Náměstí Krále Jiffho z Poděbrad č. 509/8,350 02 Cheb

433 064,96 Kč
814 303,29 Kč

381 238,33 Kč

Celkové nadačníjmění k 1 .I.2015
Celkové nadační jmění k 3 1.12.20t5

SníŽení nadačního jmění v roce 2015

Pňíjmy:
- Vynosy nadačního jmění (riroky)- Ztuseni Dpp rok2614,t,"iJi""e vyrovnání 0,00 Kč

436,50 Kč- ostatní dary (fyzické i právnické osoby) 2500,00 Kč. PŤíspěvek z města Cheb (dar)
C.tt.- pfi;my

502 936,50 Kč

Vydaje:

Yizitky, trojlisty
Úeetniavi, notáŤ, pŤeklady, tlumočení 7 200,00 Kč
Nríklady na restauroviíní pomníku F. Dettera 33 855,00 Kč
Dary poskytnuté _ lavička Marktredwitz 57 000'00 Kč
Kurzové zirátv rrr'UWlLZ 18 387,20 Kč
Poplatkv banka 772,77 Kě
Celke

121698,17 Kč

HosPoDÁŘsrÝ vÝsrnnnx rok 2015 381 238,33 Kč Kč

V Chebu dne 30.3.2016
Zpracova|: Ing. J. Király í. L* -.\\!



Nadační fond pŤi svém hospodďení dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nakladri
souvisejících s jejich správou. D|e zakládací listiny o zÍízení Nadačního fo.ndu Historicky
Cheb, čl. 6 v roce 2,015 nepŤekročily celkové roční naklady fondu souvisejícího se správou
50Á majetku nadačního fondu k 31 .12.2015.

pŤedseda správní rady

Schváleno revizorem a SR dne 8.6.20|6.

. Michal Poďpíšil


