


3/ Hospodaření a činnost nadace v roce 2008
Stav účtů k 1.1.2008 :
Běžný účet :                   172.084,29
Termínovaný vklad :     620.736,12
Hotovost pokladna :          1.243,00
………………………………………
celkem :    794.063,41 Kč

Stav účtů k 31.12.2008 :
Běžný účet :                    110.167,59
Spořící účet :                   538.506,21
Hotovost pokladna :            6.477,-
……………………………………..
celkem :     655.150,80 Kč
                                                Příjmy nadace v roce 2008 :
                                              ……………………………….
Příspěvek města Kutné Hory ve výši :           50.000,-
Dary nadaci v celkové výši :                        219.000,-
Ostatní příjmy / úroky z vkladu / ve výši :     10.025,-
………………………………………………………
celkem příjmy v roce 2008 ve výši : 279.025,- Kč

Komentář - dary nadaci v roce 2008 poskytli na základě darovacích smluv :
Obnova Památek s.r.o. Kutná Hora                        ve výši            5.000,- Kč
Camargo Consulting s.r.o. Praha 7                         ve výši       200.000,- Kč
Josef Pospíšil, Kutná Hora                                      ve výši           4.000,- Kč
Pavel Turek, Kutná Hora – Přítoky                         ve výši        10.000,- Kč

Nadace „ Kutná Hora – památka UNESCO „ vyslovuje Všem upřímné poděkování za 
podporu činnosti a za přízeň, která byla ať finančně či jinou, tolik pro nás potřebnou 
formou nadaci poskytnuta. 



                                              Výdaje nadace v roce 2008 :
                                              ……………………………….
1/ provozní výdaje nadace   ve výši        130.593,-
2/ dokumentační centrum    ve výši        162.000,-
3/ grantový program            ve výši        128.645,-
-------------------------------------------------------------
celkem výdaje v roce 2008 ve výši 421.238,- Kč

Komentář :  provozní výdaje nadace ve složení :
energie                                                                           11.100,-
nájem městu                                                                   41.686,-
účetnictví                                                                       13.090,-
audit účetnictví                                                                3.570,- 
telefon, internet                                                             19.630,-
kancelářské potřeby, poštovní služby                              2.461,-
pohoštění                                                                           674,-
mzdy                                                                              14.000,-
nákup kopírky                                                               19.992,-
nákup poč. monitoru                                                      4.390,-
……………………………………………………………………..
celkem                                                                        130.593,- Kč

Činnosti dokumentačního centra, 

- zejména poradenské činnosti pro majitelé domů v historickém jádru města, půjčování 
dokumentů, technická pomoc při přípravě oprav objektů či informace o možnosti získání 
finančních prostředků z různých fondů, grantů ..
Nadace pomáhá i studentům při zpracování školních prací, které mají vztah k historickému 
jádru města / bakalářská práce Barbory Hylské pro Masarykovu univerzitu v Brně s názvem 
:  Kružby na katedrále sv. Barbory v Kutné Hoře .

- sledování financování a oprav historických památek 
Celkové vynaložené prostředky na obnovu památek v Kutné Hoře v roce 2008 jsou ve výši :
- z programu regenerace MK ČR                                                 1.930.000
- z programu záchrany arch. dědictví MK ČR                             4.400.000
- z fondu obnovy Stř. kraje                                                           1.640.000
- z prostředků města K.Hory                                                        8.330.000
- z  prostředků soukr. vlastníků v rámci programu regenerace  2.867.443
- z prostředků církve v rámci Fondu regenerace                           364.457
- jiní investoři mimo program regenerace / cca / 
  včetně opravy chrámu sv. Barbory                                         31.000.000
- z prostředků nadace „ Kutná Hora – památka Unesco „          128.645
…………………………………………………………………………..
celkem : 50.660.545,- Kč
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