Budoucí výnosy Chebského lesa již půjdou městu Cheb

Nadace začne hospodařit výhradně s prostředky, které byly nashromážděny jako výnosy při
svěřenecké správě

Kdy konkrétně se město Cheb ujme vlastnických práv k Chebskému lesu? Jak s ním naloží?
S jakými prostředky vůbec bude Nadace Chebský les hospodařit?
„Inventura Chebského lesa - všeho, co s ním souvisí - by měla být provedena do 20. ledna
2013, pak má následovat postupné předávání majetku,“ informuje starosta Chebu Pavel
Vanoušek. „Město musí zajistit kvalitní správu svého majetku a rozhodnout, jestli některé z
nemovitostí, které mu budou vydány, nabídne k odprodeji. Pokud jde o les, bude svěřen do
správy společnosti Lesy města Chebu s.r.o. Je ovšem pravděpodobné, že ta bude využívat
služeb lesníka, který má tento lesní úsek na starosti v současné době.“
Veškeré budoucí výnosy z hospodaření Chebského lesa budou příjmem rozpočtu města Cheb.
Nadace začne hospodařit výhradně s prostředky, které byly nashromážděny jako výnosy v
době svěřenecké správy. „Jejich celková výše bude známa až po provedení inventury ke konci
roku 2012 a je odhadována na 850 tisíc eur,“ sděluje starosta. „Nadace bude poskytovat dary a
příspěvky pouze z výnosů tohoto základního nadačního jmění. Bude tedy ročně rozdělovat
částku závisející na aktuálním výnosu, která se zřejmě bude pohybovat v rozmezí 500 tisíc až
800 tisíc korun ročně.“
O využívání prostředků z nadace bude rozhodovat její správní rada. Region, ve kterém mohou
být prostředky využívány, není přesně specifikován, ale bude se jednat zejména o území
okresu Cheb a okresu Tirschenreuth na německé straně. Prostředky budou vynakládány na
projekty související s ochranou kulturního dědictví, drobné infrastrukturní projekty a na
projekty vedoucí ke zlepšování vztahů mezi občany české a německé národnosti, kteří žijí v
regionu.
PhDr. Martina Kuželová, mluvčí Městského úřadu Cheb

Na snímku, pořízeném po podpisu nadační listiny (více zde), jsou zleva starosta
Neualbenreuthu Albert Köstler, chebský místostarosta Tomáš Linda, právní zástupce města
v kauze Chebský les Jaroslav Svejkovský, zástupce velvyslance SRN v ČR Ingo von Voss,
předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Mnichov Franz Pany, Paul Hansel z
bavorského ministerstva práce a sociálních věcí, Leopold Uhl z Chebského krajanského
spolku, přednosta okresu Tirschenreuth Wolfgang Lippert, starosta Chebu Pavel Vanoušek,
velvyslanec ČR v SRN Rudolf Jindrák, ředitel odboru států střední Evropy našeho
ministerstva zahraničí Jiří Čistecký, tajemník Městského úřadu Cheb Václav Sýkora, ředitel
Fondu česko-německé budoucnosti Joachim Bruss, chebský místostarosta Michal Pospíšil,
rovněž ředitel Fondu česko-německé budoucnosti Tomáš Jelínek, advokát, podnikatel Pavel
Doucha, chebský místostarosta Vladimír Hartmann, předseda německého spolku Maria
Loreto Erwin Sommer, chebský radní Karel Tyrpekl a chebský zastupitel, bývalý starosta
Chebu Václav Jakl.
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