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PURKYŇOVA NADACE
Slatina pod Hazmburkem

Znak Obce Slatina
První zmínka o obci Slatina je v souvislosti se zřizovací listinou
Litoměřické kapituly vydané knížetem Spytihněvem II. kolem roku 1057.
Samotný akt žádost knížete papeži Štěpánovi a povolení kapituly stolcem
proběhlo v říjnu - prosinci roku 1056.

Prapor Obce Slatina
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Jan Evangelista Purkyně
*

17.12.1787 v Libochovicích
28.7.1869 v Praze

Poslání Purkyňovy nadace
Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen 25.4.1998 v souvislosti
s transformací nadace dle zákona č. 227/97 Sb. par. 3 "Cíle a účel nadace"
je posláním nadace veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních,
uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního
prostředí. Nadace tak působí v duchu poslání,
které jí vložili zakladatelé 22.2.1992.

3

Historie Purkyňovy nadac e
Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím,
byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného
rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v
Libochovicích narodil 17. prosince 1787.
Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně
z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup
litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta
Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15
starostů z Libochovicka, zejména pan Ing. Vítězslav Vacina polistopadový starosta města
Libochovice, RNDr. Jan Marek CSc. a řada dalších významných osobností. Dne 25.4.1998
proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady,
Čížkovická cementárna a.s. a Narcis a.s. Novosedlice složily rovným dílem nadační jmění ve
fin. prostředcích 510.000,- Kč.
Vkladem rodiny Černých ze Slatiny čp. 11 a vkladem Nadačního investičního fondu činí
nadační kapitál 65.510.000,- Kč.
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Stručný popis činnosti v letech 1992 - 2016
Významné mezníky, velké a dlouhodobé projekty.

Po vzniku nadace navázání trvalých vztahů s obcemi, církví římsko-katolickou, s okresy
Louny a Litoměřice, Ústeckým krajem i se síťovými a celostátními zastřešujícími
organizacemi NNO.
První konkrétní projekty: romantické prameniště u hradu Šebína, kaple sv. Prokopa
Charvátce (2,5 mil. Kč). Barokní špitál Louny (1995 - 15 mil. Kč) a řada dalších menších
projektů. 1998 - 2006 účast v dělení Nadačního investičního fondu (NIF), zahájení
grantového programu PAMÁTKY a OBČANÉ, velké vklady do majetku nadace. 2011
ukončeny dlouhodobé projekty Neratov, Výsluní, Františkov v Jeseníku, Libyně u
Lubence, Diakonie Litoměřice, Prackovice nad Labem, klášter Chotěšov, Blatná,
Staňkovice u Litoměřic, kaple Roudnice n.L., Zderaz u Kolešovic, pomník J.E. Purkyně
na Slavíně a řada dalších. 2012 oslavy 20. výročí nadace za účasti některých zakladatelů
a dalších významných hostů.
V roce 2012 zahájeno VI. kolo grantového programu PAMÁTKY a OBČANÉ z výnosu
NIF podpořeno 23 příjemců a vyhodnoceno 7 významných projektů pro dlouhodobou
podporu. Odbornou kontrolou v roce 2015 je dlouhodobá podpora zúžena na 5 projektů:
Kostomlaty, Lenešice, Blansko, Deštné v Jeseníku a Lukov u Zlína.
Ekonomické shrnutí činnosti nadace za 24 roků.
Celkové příjmy
Provozní režie

51.330.492,8.078.591,- tj. 15,73 %
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Správní rada Purkyňovy nadace
Předseda správní rady:
Dalibor Černý

Členové správní rady:
Blanka Černá
místopředsedkyně správní rady
Bc. Šárka Rao
člen správní rady
Dalibor Černý
předseda správní rady

Dozorčí rada Purkyňovy nadace
Alena Makovicová
předseda dozorčí rady
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Stanislav Semerát
člen dozorčí rady

Bohuslav Makovic
člen dozorčí rady

Výroční zpráva Purkyňovy nadace za rok 2016
Správní rada nadace se sešla v roce 2016 pětkrát, povinnost ze zákona o nadacích tak byla dodržena.
Na březnovém zasedání se správní rada zabývala změnami ve smlouvách o pronájmu v majetku nadace.
Mgr. Jana Švehlová ustoupila od práva na byt v majetku čp. 12 areál Valdek a umožnila tak zrealizovat prodej
tohoto majetku, který je pro nadaci ekonomicky nepřínosný. V současnosti s tím uvolnili manželé Černých byt
v areálu Slatina čp. 11, který byl v náhradě poskytnut Mgr. Janě Švehlové. Správní rada dále schválila nákup
velmi lukrativního majetku v objektu Lovosice, Osvoboditelů 1228/24, který bude perspektivně velmi
ekonomicky přínosný.
Správní rada dále odsouhlasila na březnovém zasedání poskytnutí nadačních příspěvků v roce 2016:
Kostomlaty 30 tis., Lukov 30. tis., Deštné 20 tis. a Lenešice 20 tis. Kč. Březnového zasedání se zúčastnila
dozorčí rada nadace, která vzala rozhodnutí správní rady na vědomí bez námitek.
Na červnovém zasedání správní rada přijala na vědomí, že nadační příspěvky byly odeslány dle
březnového usnesení a správní rada schválila úplnou účetní uzávěrku za rok 2015 a vzala na vědomí audit Ing.
Švecové s vyslovením závěru bez výhrady. Správní rada nadace na zasedání v říjnu řešila majetkovou kolizi v
pozemku 1252/3, který je součástí majetku Slatina čp.12 Valdek. Pod okraji tohoto pozemku jsou uloženy
inženýrské sítě pro soukromý majetek 1252/50. Správní rada proto vyslovila souhlas s oddělením nezbytných
pruhů tohoto pozemku pod nimiž jsou uloženy sítě p. Daliborovi Černému a sice díly 1252/52 a 53 cca 800 m2
2
za 80 tis. Kč a 1252/54 cca 2000 m za 120 tis. Kč.
Na listopadovém zasedání se správní rada zabývala vyhodnocením výjezdních kontrol příjemců
nadačních příspěvků. V Lenešicích bude kontrola provedena až v srpnu 2017. Kontrolní návštěva v
Kostomlatech nezjistila žádné závady. Dále není nutné tento projekt podporovat, neboť aktivita spolku se již
zaměřuje více na provoz památky a komerční využití hradu. Kontrolní návštěvy v Deštné a na hradě Lukov u
Zlína prokázaly velmi správné zaměření na podporu těchto památkově mimořádně hodnotných objektů.
Kontroly nezjistily v užití příspěvků žádné závady. Oba spolky předložily koncepční předpoklad prací na
záchraně památky pro nastávající roky až do 2020.
V měsíci říjnu se nadace zapojila do velmi nadějného projektu prodeje majetku Slatina čp. 12 Valdek z
operačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Areál by měl následně sloužit pro sociální účely. V
měsíci prosinci se správní rada zúčastnila vánočního koncertu ve Staňkovicích u Litoměřic, kde v předchozích
letech nadace výrazně podporovala záchranu kostelíka , která byla zahájena za starostky paní Bártové. Dnes
kulturní život v této památce a péči o ni zajišťuje nadace Černíkova. Správní rada s potěšením konstatovala, že
záchrana památky se velice pěkně podařila a je i účelně využívána pro kulturní akce. Rok 2016 byl tedy
standardním obdobím v činnosti nadace, řešením osudu nemovitého majetku směrem k ekonomické
výnosnosti a pokračováním podporu spolků v rámci VI. kola otevřeného grantového řízení PAMÁTKY a
OBČANÉ.
Správní rada PURKYŇOVY NADACE
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Koncepce Purkyňovy nadace pro období 2015 - 2024
2015 - 2019 Na základě podrobné kontroly příjemců nadačních příspěvků VI. kola
otevřeného grantového řízení budou dlouhodobě podpořeny oprávněné
projekty záchrany nemovitého architektonického dědictví: Hrad Blansko,
hrad Kostomlaty, kostel Lenešice, kostel Deštné a hrad Lukov.
Bude probíhat změna nemovitého majetku Valdek Slatina čp. 12 a
Zahrada Slatina prodejem na finanční kapitál nadace.
2020

Vyhlášení VII. kola otevřeného grantového řízení v programu
PAMÁTKY a OBČANÉ na podporu občanských iniciativ zaměřených na
záchranu nemovitého kulturního dědictví. Vyhodnocení a příděl odeslání prvních příspěvků.

2021

Kontrola na místě příjemců nadačních příspěvků.

2022

Užší výběr projektů vhodných pro dlouhodobou podporu.
Rozhodnutí o dlouhodobém využití areálu Slatina čp.11.

2023 - 2024 Podpora vybraných projektů pro dlouhodobou podporu.

Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014
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Grantová pravidla Purkyňovy nadace
platná s účinností od 1. ledna 2015

1. Počínaje rokem 2000 vyhlašuje PURKYŇOVA NADACE program Památky a občané,
jehož cílem je podpora občanských iniciativ, které usilují o záchranu nemovitého
kulturního dědictví České republiky. Program je realizován formou otevřeného
grantového řízení.
2. V čase úpravy těchto grantových pravidel probíhá VI. kolo otevřeného grantového
řízení. Pro dlouhodobou podporu bylo vybráno 5 projektů, které splňují zadávací
podmínky a vyžadují dlouhodobou podporu.
3. V souladu s koncepcí nadace bude vyhlášeno v roce 2020 VII. kolo otevřeného
grantového řízení. Další grantová kola budou vyhlašována přibližně v pětiletém
cyklu.
4. PURKYŇOVA NADACE zveřejňuje zadávací podmínky grantového řízení,
vyhodnocení, příděl prostředků občanským iniciativám a všechny další tranže
přídělů na internetových stránkách www.purknadace.cz
5. Příděly grantového řízení jsou obsaženy ve výročních zprávách nadace. Výroční
zprávy jsou rovněž v plném rozsahu umisťovány na internetové stránky nadace.
6. O vyhodnocení grantového řízení, výši příspěvků na jednotlivé projekty a přídělech
pro vybrané projekty pro dlouhodobou podporu rozhoduje správní rada nadace na
základě seznámení se a kontroly na místě nemovité památky.
7. Prostředky nadace určené pro grantování vyčleňuje správní rada nadace v souladu
se statusem nadace.
Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014
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Přehled o příjmech a výdajích nadace za rok 2016 v Kč
Finanční prostředky k 1.1.2016:

3.878.345,27

Příjmy:
- pronájem nemovitosti 2016
- úroky z běžného účtu
- tržba z prodeje pozemku
celkem

283.500,3,67
80.000,363.503,67

Výdaje:
- poskytnuté nadační příspěvky
- spotřeba el. energie
- spotřeba vody
- daň z nemovitostí
- ostatní služby
- ostatní výdaje
celkem

100.000,1.482,5.627,6.771,1.650,17.686,70
133.216,70

Finanční prostředky k 31.12.2016:

4.108.632,24

Přehled poskytnutých příspěvků v r. 2016 v tis. Kč
Lenešický okrášlovací spolek
Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty
Spolek přátel hradu Lukova
Za Opavu
Celkem

20
30
30
20
100
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Pokračuje podpora projektu záchrany kostelíku Deštné v Jeseníku.
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Pokračuje podpora projektu záchrany kostela v Lenešicích u Loun.
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Pokračuje podpora projektu záchrany hradu Kostomlaty u Teplic v Čechách.
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Pokračuje podpora projektu záchrany hradu Lukova u Zlína.
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PURKYŇOVA NADACE
Slatina č.p. 11, 410 02 Lovosice 2
tel.: 602 118 315
e-mail: purknadace@seznam.cz
www.purknadace.cz

Poděkování patří
příznivcům a spolupracovníkům nadace.
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Obec Slatina pod Házmburkem
(žlutá šipka směřuje na sídlo nadace č.p.11, v majetku Purkyňovy nadace,
červená šipka na majetek nadace - Hiporehabilitační středisko Valdek č.p.12.)

