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1. Slovo předsedy správní rady
Vážení přátelé,
v roce 2021, stejně jako ani v letech předchozích, nežádala ŽO Plzeň o nadační příspěvek
na rekonstrukci plzeňských synagog, ani na kulturní využití Staré synagogy (dále i SS).
Proto nadace vyhlásila veřejnou výzvu k podpoře kulturních projektů až na samém sklonku
roku 2021. S ohledem na protipandemická vládní opatření se nemohly realizovat všechny
podpořené aktivity z roku 2020. Proto rozhodla SR a DR nadace o prodloužení termínů
realizace podpořených projektů z roku 2020 až do konce roku 2021. Dodatkem ke smlouvě
o nadačním příspěvku bylo prodlouženo čerpání na realizaci těchto aktivit:
a) 3 koncerty Příběhy hudby v synagoze z.s.Koncerty Plzeňsko se konaly ještě
v roce 2020, avšak kulinářsko-hudební akce Hudba na talíři byla uskutečněna až
9. září 2021.
b) Benefiční koncert 2020 z.s. ProCit ve SS se konal v náhradním termínu 28. září
2021.
c) 4 fotografické výstavy z.s. ProPhoto ve SS v průběhu roku 2020 byly otevřeny jen
částečně a v roce 2021 také jen omezeně, takže budou pokračovat i v roce 2022.
d) Koncert z.s. Procházky uměním ve SS v rámci VIII. ročníku mohl uskutečnil ještě
v roce 2020 s věnováním výtěžku z koncertů na obnovu památek Plzeňska.
e) Charitativní koncert na Den seniorů 1.10.2020 se nekonal, úspěšně jej provedla
o.p.s.Domovinka - sociální služby až 7.října 2021. Vyúčtování čerpání nadačního
příspěvku nebylo nadaci dosud předloženo.
f) Přednáškový cyklus LeChajim Plzeň z.s. “Goteo“ ve SS se pro studenty středních
škol nekonal v roce 2020 ani 2021, a vyplacené finance spolek vrátil na účet nadace.
g) ŽO Plzeň cyklus 5 koncertů ve SS uskutečnila v plném rozsahu během obou roků.
SR a DR prodloužila čerpání nadačních příspěvků, udělených v roce 2020 všem
7 žadatelům v celkové výši 242 000 Kč.
Na webových stránkách nadace a oznámením v Radničních listech vyhlásila nadace dne
8. října 2021 výběrové řízení na rok 2022 v programu Kulturní počin ve Staré synagoze.
Uzávěrka pro příjem žádostí byla stanovena do 30.října 2021. Ve středu 8. prosince 2021
rozhodla SR a DR nadace o přidělení nadačních příspěvků pěti subjektům v celkové výši
Kč 224.000,-.

Nadační příspěvky byly rozděleny takto:
Příjemce
Koncerty Plzeňsko, z.s.
Židovská obec Plzeň
Občanské sdružení Pro Photo, zapsaný spolek
Občanské sdružení ProCit, z.s.
"GOTEO" z.s.

Název projektu
Příběhy hudby v synagoze
Večery v synagoze
Fotografické výstavy ve Staré synagoze
Benefiční koncert ProCit 2022
LeChajim Plzeň

Nadační
příspěvek
Kč 15.000
Kč 67.000
Kč 75.000
Kč 30.000
Kč 37.000

2. Hospodaření nadace v roce 2021
Hospodářský výsledek za rok 2021: ztráta
Výdaje na hlavní činnost
Přiznané nadační příspěvky
Roční úhrn čistého obratu

98.077,-Kč
309.854,-Kč
224.000,- Kč
211.777,-Kč

Daňové přiznání bylo 9.3.2022 zasláno FÚ do datové schránky.

K 31.12. 2021 byl zapsaný nadační kapitál rozložen takto:
Kč 38.000,Kč 510.600,Kč 1.309.400,Kč 1.000.000,Kč 1.000.000,-

Kč 3.858.000,-

Oberbank, a.s. – bankovní účet číslo 4 111 010 381/8040.
5 ks dluhopisů Ondrášovka Holding, a.s., IČO: 28193261.
na
základě
Rámcové
smlouvy
o
investiční
spolupráci
č. 2019/07/06/NŽ/4977732700/020035/40036 s Private Active Investor
a.s., IČO: 04960602, ze dne 7.6.2019 byla přijata vlastní směnka.
na základě Komisionářské smlouvy s Efekta, obchodník s cennými
papíry a.s., IČO: 60717068, ze den 7.6.2019 pořízeno 20 ks dluhopisů
DRFG Real Estate Financial Management a.s., IČO: 07029993.
na základě Komisionářské smlouvy s Efekta, obchodník s cennými
papíry a.s., IČO: 60717068, ze dne 7.6.2019 pořízeno 8.460,23 ks
podílových listů Czech Real Estate Investment Fund, ISIN:
LI0294389098.
Celková výše nadačního kapitálu

Vlastní investovaný kapitál nadace tvořil k 31.12.2021:
Kč 90.600,-:
Kč 1.000,Kč 20.000,-:

na
základě
Rámcové
smlouvy
o
investiční
spolupráci
č. 2019/07/06/NŽ/4977732700/020035/40036 s Private Active Investor
a.s., IČO: 04960602, ze dne 7.6.2019 byla přijata vlastní směnka.
základní vklad Československé úvěrové družstvo
dodatečný vklad do základního kapitálu Československého úvěrového
družstva na základě Smlouvy o převzetí povinnosti k úhradě dalšího
členského vkladu z 7.11.2017.

Náklady na správu NRL činily v roce 2021 pouhé Kč 4.000 za externí vedení účetnictví
a daňové přiznání. Inzerát s výzvou k žádosti o nadační podporu pro rok 2022 byl po
dohodě s městem Plzeň zveřejněn bezúplatně v Radničních listech.

3. Bankovní účty nadace
Zůstatek na účtech v Oberbank, a.s. k 31.12.2021:
účet č. 4 111 011 667/8040
Kč
0,02
účet č. 4 111 010 381/8040
Kč 317.884,95

4. Statistické údaje a složení nadačních rad
IČO:
Sídlo:
E.mail:
Telefon:
Web:
Zápis v nadačním rejstříku:

Složení správní rady:

49 777 327
Smetanovy sady 80/5, 301 37 Plzeň
nrl@zoplzen.cz
377 223 346
www.zoplzen.cz
vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27.,
z 27. ledna 1999

Vladimír Bako – předseda do 31.12.2021
Věra Tydlitátová – místopředsedkyně
Peter Braun – člen
Marcel Hájek – člen
Zuzana Zatloukalová – členka

8.12. 2021 se konala schůze SR, na níž byl za rezignujícího předsedu Vladimíra Bako
zvolen do SR delegát Židovské obce Plzeň Karel Žáček.
Složení dozorčí rady:

Pavel Schwarz – předseda do 31.12.2021
Jaroslav Lobkowicz – člen
Eliška Bartáková – členka

8.12. 2021 se konala i schůze DR, na níž byl do DR za rezignujícího předsedu Pavla
Schwarze zvolen delegát ŽO Plzeň Vladimír Bako.
Projednáno a schváleno správní a dozorčí radou v Plzni dne 28.6.2022.

