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Goethova lavička 

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: 

Zřizovatel: 

Účel fondu: 

05.04.2005 

Město Cheb 

Nadační fond Historický Cheb vznikl na podporu ochrany a obnovy kulturních a historických 

památek v Chebu a na Chebsku. 

Nadační fond založilo město Cheb na základě iniciativy tehdejšího 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. Úmrtím pana Harta 

došlo ve správní radě ke změně, místo zaujala jako nástupce jeho dcera, paní Ulrika Hart. 

Členové správní rady (dále SR) Nadačního fondu Historický Cheb 

Ing. Michal Pospíšil, předseda 

Ing. Leopold Písek, člen 

Ulrika Hart, člen 

Mgr. Vladimír Hartmann, člen 

PhDr. Marcela Brabačová, člen, tajemník fondu 

Revizor 

Ing. Jana Krejsová 



K personálním změnám v nadačním fondu: 

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

funkci revizora navržena správní radou dne 25.5.2016 a Radou města Cheb dne 2.6.2016 

doporučena Zastupitelstvu města ke jmenování. Usnesením ZM č. 157/20/2016 ze dne 

16.6.2016 byla Ing. Krejsová jmenována do funkce revizorky fondu. 

Změna banky 

Ke dni 20.4.2016 byl zřízen nový účet nadačního fondu vedený CZK Raiffeisenbank im 

Stiftland, pobočka Cheb, zároveň byl uzavřen bankovní účet v KB Cheb. Tato změna byla 

odsouhlasena správní radou na základě návrhu předsedy Ing. Pospíšila a jejím důvodem byly 

vysoké poplatky za vedení účtu v KB. 

Přehled činnosti Nadačního fondu: 

V roce 2016 se konala čtyři zasedání správní rady, dále proběhla dvě setkání pracovních 

skupin, jednou u příležitosti prohlídky území Goethovy lavičky, podruhé v souvislosti 

s projektem Chebských krovů. Další komunikace mezi členy SR se odehrávala 

prostřednictvím emailu. Hlavní činností Nadačního fondu v roce 2016 byly tyto projekty: 

Goethova lavička na plánované Goethově stezce z Chebu do Františkových Lázní a projekt 

Chebské krovy. NF podpořil pana Petra Jašku příspěvkem na pořízení komplexního stavebně

historického průzkumu pozůstatků tvrze v Pomezné. Podpořena byla i žádost památkového 

úseku města o dofinancování pasportizace krovů těch domů na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad, které nejsou v majetku města. 

Projekty: 

Projekt Goethova lavička v území Krajinné výstavy 2016 

Záměr vybudovat v území nové krajinné výstavy na městském pozemku odpočivné zákoutí 

s lavičkou Goetha a informací o NFHCH vyslechla správní rada v roce 2015. Předseda 

správní rady připravil koncepci vzhledu a osazení tohoto prostoru a cenový návrh. Správní 



rada tento předložený projekt schválila. Byla podána žádost Nadaci Chebský les o příspěvek 

na tento projekt a nadační fond obdržel na rekultivaci území s lavičkou příspěvek ve výši 

1500 EUR. Pod hrází přehrady Skalka tak vzniklo za pomoci fondu Cheb a ve spolupráci 

s městskou nadací Chebský Les příjemné zákoutí, kterému dominuje Goethova lavička a to i 

přesto, že projekt Krajinné výstavy 2016 byl z důvodu neobdržení dotace zrušen. Na 

pamětním kameni, který tvoří součást odpočinkového zákoutí, jsou loga fondu, nadace a znak 

města. 

Projekt Chebské krovy 

Projekt, připravený ve spolupráci s odborem stavebním a životního prostředí - úsekem 

památkové péče, s odborem správy majetku, oddělením kultury a cestovního ruchu a 

Národním památkovým ústavem je zacílen na ochranu památky jedinečného významu. Jsou jí 

krovy městských domů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Jak vyplanulo z pasportizace 

krovů provedené na žádost úseku památkové péče města Chebu, je tento komplex krovů zcela 

výjimečný a to v evropském měřítku. Nadační fond projektem sleduje skrze představení 

tohoto unikátu veřejnosti jeho ochranu v budoucích letech, propagování své činnosti a tím i 

přístup města k památkám na jeho území. Správní rada schválila přijetí projektu jako 

profilového a dlouhodobého a odsouhlasila jednotlivé fáze projektu naplánované pro roky 

2016 a 2017, včetně jejich financování. Plánovanými fázemi projektu jsou: vznik 

samostatných webových stránek nadačního fondu, zřízení nové prohlídkové trasy, prezentace 

historických krovů formou česko-německé výstavy s vydáním českého a německého katalogu 

k výstavě a vydání publikace o chebských krovech katalogů k výstavě. Dalším krokem bude 

podání přihlášky do soutěže Europa Nostra a vytváření edukačních programů o krovech. 

Příspěvky poskytnuté nadačním fondem 

Pan Petr Jaška, majitel objektu bývalé tvrze v Pomezné, která je posledním pozůstatkem 

někdejší vesnice Markhausen, požádal NFHCH o finanční příspěvek na kompletní stavebně 

historický průzkum areálu, který je nutný k záchraně a obnovení tvrze. Svůj úmysl i kroky v 

něm uskutečněné doložil pan Jaška závazným stanoviskem odboru stavebního a životního 

prostředí Měú Cheb a vypracovaným rozpočtem průzkumu. SR kladně ohodnotila snahu o 

zachování historického objektu i postup, který pan Jaška zvolil, a schválila poskytnutí 



příspěvku ve výši 20 tisíc Kč. Kontrolu použití příspěvku vykonala SR v průběhu dalšího 

zasedání, a se stavem zjištěným přímo u tvrze v Pomezné byla spokojena. 

Druhá žádost o příspěvek se týkala doplnění již pořízené pasportizace krovů v městské 

památkové rezervaci. Žádost podal stavební odbor, úsek památkové péče, který u pěti domů 

na náměstí nemohl provedení pasportizace krovů financovat, protože nejsou v majetku města. 

SR rada shledala žádost vzhledem k unikátnosti výsledků původní pasportizace jako 

odůvodněnou a přispěla k jejímu dokončení částkou 25 tisíc. Příspěvek byl realizován formou 

objednávky prací u firmy Průzkumy a dokumentace historických staveb. 

Příspěvky a dary poskytnuté nadačnímufondu 

NFHCH obdržel v roce 2016 dva příspěvky z Nadace Chebský les, jeden ve výši 1500 EUR 

na spolufinancování realizace projektu Goethova lavička, druhý ve výši 2.230 EUR na 

vytvoření webových stránek NF, především pak ke zveřejnění a propagaci historických krovů. 

Raiffeisenbank im Stiftland, pobočka Cheb darovala na činnost NFHCH částku 50.000 Kč. 

Stálý sponzor pan Vít Lodr přispěl fondu jako každý rok částkou 2 . 500,-Kč. 



PROFIT Cheb, s.r.o., Námčstí Krále .Jiřího z Poděbrad č. 509/8, 350 02 Cheb 

Nadační fond Historickv Cheb rok 2016 

Celkové nadační jmění k 1.1.2016 
Celkové nadační jmění k 31.12 .201 6 

Zvýšení nadačního jmění v roce 2016 

Příjmy: 

Výnosy nadačního jmění (úroky) 
Zrušení DPP rok 2015 
Ostatní dary (fyzické i právnické osoby) 

* z toho : Dar Raiffeisenbank im Stiftland eG 
Dary Nadace Chebský les 

Příspěvek z města Cheb (dar) 
Celkem příjmy 

Výda_je: 

Viz.itky, trojlisty 
Účetnictví, notář, překlady. tlumočení 
Náklady na projekt "Goethova lavička .. 
Náklady na projekt "Historické krovy Cheb" 
Kurzové ztráty 
Příspěvek tvrz Pomezná Petr Jaška 
Poplatky banka 
Celkem výdaje 

HOSPODÁJ{SKÝ VÝSLEDEK rok 2016 

1-

814 303 ,29 Kč 
1 268 306,78 Kč 

454 003A9 Kč 

50 000,00 Kč 
98 930,71 Kč 

---" 
V Chebu dne 30.3.20 17 
Zpracoval : Ing. J. Király /' ;_... 
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79.52 Kč 
958.00 Kč 

151 430.71 Kč 

500 000,00 Kč 
652 468,23 Kč 

9 800,00 Kč 
21 185.00 Kč 

108 938,00 Kč 
37 000,00 Kč 

1.23 Kč 
20 000,00 Kč 

1 540,51 Kč 

198 464,74 Kč 

454 003,49 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 v roce 2016 nepřekročily celkové roční náklady fondu souvisejícího se správou 

5% majetku nadačního fondu k 31.12.2016. 

předseda správní rady MJ. 
~:w~ NADACNI FOND 
~1 ~ HISTORICKÝ CHEB 
~ něm. l<rMe Jll'lho z Poděbrad 14 L 3e002 Ct!eb 

IČ: 263116984 
. a.o. ~0i8030 

Schváleno revizorem a SR dne -f.[ !J~ J01_!j . 

tf('? u~,//?~ 


