VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2012

Hrad a zámek Horní hrad – Hauenštejn
Obecně prospěšná společnost Horní hrad
Horní hrad 1, obec Krásný Les, 363 01 Ostrov
Tel. 777 028 820
ditakintsnerova@seznam.cz, www.hornihrad.cz

1) Identifikační údaje
Název
Horní hrad o.p.s.
Sídlo
Ostrov, Krásný Les, hrad a zámek Horní hrad 1, PSČ 363 01
IČO
263 55 752
Právní forma Obecně prospěšná činnost

OPRAVA KAMNÉHO MOSTKU

-

Druh obecně prospěšných služeb
záchrana, údržba, správa a provoz hradu a zámku Horní hrad (Horní Hrad čp 1, Krásný Les)
péče o tuto památku a její okolí, včetně krajinné architektonické obnovy širšího areálu hradu
pořádání kulturních akcí na hradě
propagační činnost, směřující k co nejširší popularizaci této památky
oprava a údržba hradní kaple (nemovitá kulturní památka č 806)
oprava a údržba a provoz hradní stodoly v areálu Horního hradu čp. 112
působení o.p.s. v oblasti ochrany přírody a krajiny, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
popularizace hradů, zámků a tvrzí v kraji Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém
záchrana, údržba, správa a provoz hradu Himlštejn stojícího nad obcí Stráž nad Ohří
propagační a kulturní činnost směřující k popularizaci této památky a celé významné krajinné
lokality vrchu Nebesa a jejího širšího okolí

2) Organizační údaje
Správní rada: předseda správní rady: Dita Kintšnerová, r. č. 776004/0000, Ostrov, Horní Hrad 9 , PSČ
363 01
Člen správní rady: Petr Fuka, r. č. 820125/1267, Tábor, Varšavská 2745, PSČ 390 05
Člen správní rady: Lukáš Adamec, r.č. 730208/1908, Karlovy Vary, U Trati 10, PSČ 36004
Společnost zastupuje správní rada společnosti. Správní radu společnosti ve všech věcech zavazuje a za ni
podepisuje její předseda. Za společnost jedná a podepisuje předseda správní rady, a to tak, že připojí
podpis k názvu společnosti.
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: Eva Kulatá, rč 746118/2443, Kadaň , Na Podlesí 1420, PSČ 432 01
Člen dozorčí rady: Pavla Zandlová, rč 756005/311, Dolní Zimoř 37, PSČ 277 21
Člen dozorčí rady: Jiří Kintšner. Rč 740809/0063, Praha 10, Nosická 16, PSČ 100 00

DEN DĚTÍ

3) Kulturní činnost v roce 2012


Symposium (devítidenní setkání mistrů řezbářů, kameníků, keramiků, grafiků, malířů, šperkařů a
dalších rozličných řemesel (9.ročník)



hudební festival Slunohraní (2. ročník), jehož se účastnilo osm multižánrových kapel



historické dny, během nichž hrad ožil v duchu starých dobrých časů (šermířská a divadelní
představení,



historická hudba, kejklíř, stará řemesla)

koncerty lesních rohů – Kvarteto lesních rohů ZUŠ A. Dvořáka v Karlových Varech pod vedení
Bohumíra Hájka



Den sokolnictví a lovectví



Den dětí



Noční prohlídky



Dudácký festival



Medové slavnosti

SYMPOSIUM

4) Propagace
Osmým rokem se Horní hrad připojil k celoevropské iniciativě Dny evropského dědictví
(European Heritage Days, www.ehd.cz), která obrací pozornost veřejnosti na přírodní a kulturní dědictví.
V Karlovarském a Ústeckém kraji jsme distribuovali 100.000 trojjazyčných barevných letáčků
informujících o projektu obnovy a záchrany Horního hradu a pořádaných kulturních akcích. Letáčky se
nacházely v pokladnách dalších památek regionu, v desítkách informačních.
K mezinárodní silnici první třídy procházející hornohradským údolím jsme umístili velké
informační tabule v obou směrech jízdy, které zřetelně označují hrad a přístupovou komunikaci.
K odbočce na Horní hrad dále Karlovarský kraj osadil hnědé směrové značky se standardizovanou ikonou
hradu.
V oblasti propagace naší práce a záchrany hradu jsme opět v mnohém pokročili. Svědčí o tom i
skutečnost, že podle průzumu agentury Anopress monitorující výskyt hesla Horní hrad a Hauenštejn
ve všech významných médiích celé republiky včetně přepisů rozhlasového a televizního zpravodajství
dosáhl počet zmínek již 3000. Návštěvnost Horního hradu se zvýšila od několika set víceméně náhodných
turistů před deseti lety po plných 20.000 v roce 2012. Jednalo se nejen o běžné víkendové a prázdninové
návštěvníky, ale rovněž účastníky našich kulturních akcí a četné školní výlety. S potěšením konstatujeme,
že donedávna zapomenuté a na mapách povětšinou neoznačené místo a cenná historická památka zažívá
díky naší široké činnosti velký rozkvět.

NAUČNÁ STEZKA

5) Dotace


Zajištění chodu střediska s ekovýchovným zaměřením. Smlouva o příspěvku z Karlovarského
kraje č. D762/2012 v celkové výši 70 200 Kč. Horní hrad OPS zajistila hladký průběh chodu
střediska s ekologickou tématikou a sérii přednášek především na téma „Tajemství z říše
netopýrů“, „Užovka stromová – endemit v poohří“, „Jak se žilo dřív“



Asanace hornohradského údolí IX. Etapa. Smlouva o příspěvku z Karlovarského kraje č.
D585/2012B ve výši 90 000Kč. Tato dotace navazuje na předchozí roky, pokračujeme v čištění
náletových dřevin v katastrálním území Krásný Les, údržbě původní vysokokmenných ovocných
sadů, které byly vysazeny původními majiteli v Hornoradském údolí.



Horní hrad – realizace fasády a ozdobných neogotických prvků na vstupním objektu hradní brány.
Smlouva s městem Ostrov č. 036-12-02-06, která byla dodatkem změněna na Opravu omítek
v Jihozápadním paláci v Buqoyském sále ve výši 75 000 Kč. Horní hrad OPS z těchto prostředků
přeměnila Buqoyský sál na místo ke konání přednášek, konferencí a školních vzdělávacích akcí.



Horní hrad – kulturní rok 2012. Dotace z rozpočtu města Ostrov č.27/12 ve výši 10 000 Kč.
Dotace byla použita na částečnou úhradu nákladů spojenou s kulturní akcí Den sokolnictví.

DUDÁCKÝ FESTIVAL



Prezentace turistického cíle v Karlovarském kraji – hradu a zámku Horní hrad a příprava a
realizace naučných a zážitkových tras v okolí hradu. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje číslo
D 780/2012 ve výši 90 000 Kč. Za přispění této dotace jsme mohli připravit materiály k nové
naučné stezce na Hutmesgrun, vytyčit a vyčistit trasu až k zaniklé vesnici a připravit propagační
materiály.



Horní Hrad, mostek – oprava kamenného mostku. Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje číslo
D131/2012 ve výši 30 000Kč. Těchto prostředků byla financována projektová dokumentace
k opravě mostku.



Záštita MZE na kulturní akce – Den sokolnictví a lovectví, Horní hrad pod palbou a Vítání
Svatého Martina nám umožnily krýt náklady spojené s provozovanými kulturními akcemi.



Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 500 000 Kč byly použity na novou
naučnou stezku v areálu Horního hradu v délce 2km s veškerou infrastrukturou. Vybudování
informačního kiosku na parkovišti a vyrobení a umístění informačních cedulí. Proznačení
příchozích cest k hradu od obce Stráž nad Ohří a Krásného Lesa. Další naváděcí informační
systém jsme vytvořily na hlavní mezinárodní silnici Boží Dar – Měděnec. U státní silnice Karlovy
Vary- Chomutov jsme v obou směrech instalovaly poutače. Vytvoření orientačního systému
v areálu hradu a zámku. Tvorba, grafická úprava, tisk a distribuce informačních letáků a tištěného
průvodce v pěti jazykových mutacích.
NAUČNÁ STEZKA

6) Dary
Horní hrad OPS v roce 2012 získala tyto finanční a materiální dary, které byly využity k účelům pro který
je naše společnost zřízena.

Lesy České republiky s.p. – 130 000 Kč

AVJ s.r.o. stavebniny – stavební materiál v ceně 14 640 Kč

Josef a Martina Šimkovi – 5 000 Kč
Děkujeme!
7) Dobrovolnická činnost
V tomto roce naše společnost vykonala dle odhadu dobrovolnickou práci za 396 000 Kč. Této
činnosti se účastnilo přes 150 dobrovolníků v průběhu celého roku za ubytování, stravu a dobrý pocit
z odvedené práce. Jim především patří náš velký díky a obdiv.

OPRAVA ZÍDEK V PARKU

OMÍTKY V BUQOYSKÉM PALÁCI

OPRAVA SCHODIŠTĚ NA JIŽNÍM NÁDVOŘÍ
Účetní závěrka pro rok 2012
1) Identifikační údaje
Název účetní jednotkyHorní hrad o.p.s.
Sídlo
Ostrov, Krásný Les, hrad a zámek Horní hrad 1, PSČ 363 01
IČO
263 55 752
Právní forma
Obecně prospěšná činnost
Druh obecně prospěšných služeb
- záchrana, údržba, správa a provoz hradu a zámku Horní hrad (Horní Hrad čp 1, Krásný Les)
- péče o tuto památku a její okolí, včetně krajinné architektonické obnovy širšího areálu hradu
- pořádání kulturních akcí na hradě
- propagační činnost, směřující k co nejširší popularizaci této památky
- oprava a údržba hradní kaple (nemovitá kulturní památka č 806)
- oprava a údržba a provoz hradní stodoly v areálu Horního hradu čp. 112
- působení o.p.s. v oblasti ochrany přírody a krajiny, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
- popularizace hradů, zámků a tvrzí v kraji Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém
- záchrana, údržba, správa a provoz hradu Himlštejn stojícího nad obcí Stráž nad Ohří
- propagační a kulturní činnost směřující k popularizaci této památky a celé významné krajinné
lokality vrchu Nebesa a jejího širšího okolí
2) Organizační údaje
Správní rada: předseda správní rady: Dita Kintšnerová, r. č. 776004/0000, Ostrov, Horní Hrad 9 , PSČ
363 01
Člen správní rady: Petr Fuka, r. č. 820125/1267, Tábor, Varšavská 2745, PSČ 390 05
Člen správní rady: Lukáš Adamec, r.č. 730208/1908, Karlovy Vary, U Trati 10, PSČ 36004
Společnost zastupuje správní rada společnosti. Správní radu společnosti ve všech věcech zavazuje a za ni
podepisuje její předseda. Za společnost jedná a podepisuje předseda správní rady, a to tak, že připojí
podpis k názvu společnosti.
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: Eva Kulatá, rč 746118/2443, Kadaň , Na Podlesí 1420, PSČ 432 01
Člen dozorčí rady: Pavla Zandlová, rč 756005/311, Dolní Zimoř 37, PSČ 277 21
Člen dozorčí rady: Jiří Kintšner. Rč 740809/0063, Praha 10, Nosická 16, PSČ 100 00

WORSHOPY

3) Účetní údaje
Účetní období: 1.1.2012 - 31.12.2012
Rozvahový den:
31.12.2012
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí softwaru WINDUO (Čapek Sofrware). Účetní záznamy jsou
archivovány v souladu s §31 a32 Zákona o účetnictví v příručním archivu účetní jednotky.
4) Použité metody
Účetnictví účetní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. O účetnictví v platném
znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb. Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení
účetního dokladu na jednotlivé SÚ a AÚ uvedené v účetním rozvrhu pro rok 2012. Účetní jednotka
účtovala v souhlasu s účetními metodami stanovenými § 4, odst. 8 zákona o účetnictví.
5) Majetkové účasti
Účetní jednotka nevlastní žádné majetkové účasti.
6) Závazky a pohledávky
Účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociálním či zdravotním pojištění ani daňové
nedoplatky. Účetní jednotka nemá závazky.
7) Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů členění
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: zisk 688 599 Kč
Výsledek hospodaření ve vedlejší činnosti: 0Kč
8) Údaje o zaměstnancích
OPS v rámci Operačního programu pro vzdělání a konkurenceschopnost uzavřela Dohodu o pracovní
činnosti s paní Radkou Musilovou, Ditou Kintšnerovou a Pavlem Palackým.
9) Daně
Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění a výsledkem hospodaření za
účetní období 2012 nevykázala povinnost odvádět daň z příjmů.

POD PALBOU – ANI V ZIMĚ
NÁS NEZASKOĆÍTE ;o)

10) Dotace
Účetní jednotka v účetním období 2012 získala z rozpočtu Karlovarského kraje dotaci číslo D131/2012
30 000Kč, číslo D780/2012 ve výši 90 000 Kč, číslo D585/2012 ve výši 90 000Kč a D762/2012 ve výši
70 200Kč, které byly vyúčtované v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje. Zároveň OPS Horní hrad získala od města Ostrov č.27/2012 částku 10 000 Kč,
které byly vyúčtované v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ostrov.
11) Dary
Účetní jednotka získala v účetním období 2012 celkem 185 000 Kč. Prostředky byly použity v souladu
s druhem obecně prospěšných služeb poskytovaných účetní jednotkou.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.
Přílohy: Výkaz zisku a ztrát za období 2012
Rozvaha pro účetní jednotky k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty pro dotaci Karlovarského kraje D131/2012 a D585/2012.
Výkaz zisku a ztrát pro dotaci Karlovarského kraje D780/2012 a D762/2012.
Výkaz zisku a ztrát pro dotace města Ostrov - č27/2012
Podpis osoby odpovědné za sestavení: Dita Kintšnerová
Podpis statutárního orgánu: Dita Kintšnerová

