Výroční zpráva
Nadace Valeč v Čechách
Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČ: 263 22 552
za rok 2014

Výroční zprava Nadace Valeč v Čechách za rok 2014 je zpracována
v souladu s ustanovením § 21 Zakona c. 563/1991 Sb. 0 účetnictví (dále jen ZU)
a § 358 Zákona c. 89/2012 Sb., občansky zákoník (dále jen NOZ).

Valeč
Květen 2015

I. Základní údaje o společnosti

 Název společnosti:

Nadace Valeč v Čechách

 Sídlo:

Karlovarská 6, 364 53 Valeč

 Rok založení:

2001

 Právní forma:

Nadace

 IČ:

263 22 552

 Zapsána v: Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka
N 56, datum zápisu 31.1.2001
 Účel Nadace:




ochrana a podpora kulturních památek a tradic, životního prostředí
podpora společenského, kulturního a ekonomického rozvoje
podpora odborné, vědecko výzkumné a projektové činnosti v lokalitách
Valečsko, Vladař (Žluticko), Doupovské hory, region Egrensis

II. Orgány společnosti
Správní rada (k 31. 12. 2014):
Ing. ZDENĚK MACH - předseda správní rady
PhDr. PETR SUŠANKA - člen správní rady
JOSEF KUBAŘ - člen správní rady
Ing. JAROSLAV DUBSKÝ - člen správní rady
Ing. KAREL TETUR – člen správní rady
Ing. OTAKAR FRITSCHER – člen správní rady

Revizor (k 31. 12. 2014):
o Jana Weignerová

III. Zpráva o realizovaných aktivitách v roce 2014

Všeobecné zhodnocení:
V průběhu roku byla dokončena stabilizace Nadace Valeč v Čechách, především finálním
dořešením všech administrativně právních záležitostí. Podařilo se zprůhlednit
hospodaření Nadace, Správní rada Nadace pracovala aktivně a průběžně. Významný vliv
na budoucí aktivity a činnosti Nadace má vytvoření podmínek pro ubytovávání
návštěvníků Valče v prostorách Nadace. Nadace se velmi aktivně podílela na kulturním a
společenském životě v regionu.
Činnost v roce 2014:
Rozšíření aktivit o ubytovací služby. V průběhu roku 2014 rozhodlo Správní rada o
rozšíření aktivit Nadace na ubytovací služby. K tomuto závěru dospěla Správní rada po
podrobném zhodnocení a analýze možností působení Nadace v regionu Valečska –
Žluticka – Podbořanska. S využitím části prostor v objektu Domu zámeckých kaplanů,
bylo vytvořeno ubytování pro 10 osob. Vlastní aktivita zajištění ubytovacích služeb se
předpokládá od května 2015.
Realizace projektu „Historický majetek obce Valeč“. V návaznosti na rok 2013
pokračovalo úsilí Nadace v dohledání majetku obce Valeč. Postupně byly uskutečněny
kroky k vymezení jednotlivých kategorií případného majetku. Jak se však v průběhu roku
2014 postupně zjišťovaly skutečnosti, ze stravy vedení obce Valeč došlo k zanedbání
rozhodujících lhůt pro předložení žádostí o vrácení majetku. Tím obci Valeč zanikl právní
nárok na vrácení např. lesů. Projekt byl následně ukončen.
Partnerství Nadace v projektu „Oslavy 500. Výročí obce Valče“. Nadace se aktivně
připojila k partnerství organizací a subjektů působících v obci Valeč, k uspořádání oslav
500. Výročí obce Valeč. Nadace se po celou dobu přípravy i vlastního uskutečnění oslav
podílela velmi aktivně. Zajistila část kulturních akcí, organizačně spolupracovala na
zajištění návštěvy Německých rodáků apod.
Projekt „Studie využití kulturního dědictví na území Vladaře“. Nadace zpracovala a následně realizovala
projekt, který řeší zpracování studie využití památkově chráněných nemovitých památek
na území Vladaře. Součástí je také zpracování soupisu a interaktivní mapy památkově
chráněných nemovitých památek na území Vladaře včetně fotodokumetace, popisu a
GPS zaměření. Projekt bude dokončen v roce 2015. Studie, soupis a interaktivní mapa
jsou
publikovány
na
internetových
stránkách
projektu
http://www.ibgnet.cz/~nadacevalec/ 290 000

Podpora rozvoje valečského muzea. Stejně jako v předchozích letech, Nadace aktivně
spolupracuje s valečským muzeem. Jedná se zapůjčení obrazů, exponátů a průběžné
doplňování sbírky.
Spolupráce s MAS Vladař o.p.s. V průběhu roku pokračovala spolupráce s MAS Vladař.
Jednalo se především o pronájem prostor v Domě zámeckých kaplanů, intenzivnější je
setkávání k řešení problémů a možné spolupráce při rozvoji regionu.

IV. Výhled činnosti pro rok 2015
1. Oprava střechy v horizontu do 11/2015
2. Uzavření projektu „Kulturní dědictví“ a předání na SZIF
3. Hledání možností zajištění aktivit pro Nadaci, typu: „Majetek“, fondy EU apod.
4. Příprava projektu ESF

V. Financování společnosti
 Projekty: Jednotlivé projekty jsou financovány z dotačních prostředků na základě
předložených žádostí a následně schválených dotací. Za účelem předfinancování
jednotlivých projektů využívá Nadace dotace dalších subjektů.
 Běžná (provozní) činnost společnosti: Tato činnost společnosti je financována v
souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se především o prostředky z pronájmu
prostor Nadace.


Rozpočet společnosti: Rozpočet společnosti schvaluje Správní rada. Rozpočet je
schvalován každoročně pro příslušný rok jako vyrovnaný.

Ve Valči 20.3.2015
Ing. Zdeněk Mach
Předseda SR Nadace Valeč v Čechách

