Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského
669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva
2005

Zatímco ve vlasteneckém 19. století byly centrem pozornosti návštěvníků středověké hrady,
odkazující k hrdé rytířské minulosti nebo romantické skalnatiny jako domácí analogie alpské
krajiny, tak se zejména v posledních letech pozornost přesouvá na památné stromy, kameny,
kapličky a prehistorické objekty. Pozorujeme zde posun od nacionálně chápané krajiny ke
krajině „ekologické, harmonizující a mytické“. Je proto správné věnovat stejnou pozornost,
s jakou dbáme o památné stromy, také památným kamenům, historickým úpravám studánek,
hradištím a vztyčeným kamenům, kombinacím volně stojících plastik a stromů a drobným
sakrálním a profánním objektům citlivě zasazeným do krajiny. Právě jimi velmi často začíná
citová vazba ke krajině domova, jež nakonec vyúsťuje ve vyváženější vztah k životnímu
prostředí.
Václav Cílek, Krajiny vnitřní a vnější
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Název a právní forma účetní jednotky: Nadace pro obnovu církevních památek děkanství
znojemského
Sídlo: 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13
IČO : 456 69 392
Zřizovatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo, Mikulášské náměstí 13
Správní rada nadace: 1. Petr Lazárek, r.č. 571110/1968
bytem Znojmo, Jana Palacha 1
předseda správní rady od 11. listopadu 2003
2. Eva Jurmanová, r.č. 5445629/0389
bytem Znojmo, Třebízského 4
členka správní rady od 11. listopadu 2003
3. Ing. Zdeňka Strachotová, r.č. 645428/2087
bytem Znojmo, Obroková 9
členka správní rady od 11. listopadu 2003

Účel nadace:

Nadace byla zřízena k pomoci při obnově nemovitých církevních památek. Svými
příspěvky podporuje opravy památek a mobiliáře, část příspěvků je věnována také
publikační činnosti.

-2 Finanční zpráva :
Účetnictví nadace v roce 2005 bylo vedeno podvojně, prostřednictvím výpočetní techniky a software
firmy Winduo a to dle zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 504/2002
Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání a českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.
504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání.
Nadační jmění je tvořeno nemovitým objektem poutní kaple Panny Marie Bolestné ve Znojmě Popicích, parc. č. 1016/2, 1016/3, LV č. 10001 katastru nemovitostí u KÚ ve Znojmě, v hodnotě
510 000,- Kč. Na termínovaném vkladovém účtu u ČSOB pobočky Znojmo má nadace uloženo
50 000,- Kč.
Počáteční stav běžného účtu u KB Znojmo k 1.1.2005 činil 126 200,95 Kč.
Příjmy běžného účtu za rok 2005 činily celkem
z toho:

56 628,98 Kč

úroky od bank
přijaté příspěvky od organizací
přijaté příspěvky od soukromníků
příjem za komisní prodej

515,48 Kč
55 000,00 Kč
500,00 Kč
613,50 Kč

Výdaje za rok 2005 činily celkem
z toho:

54 004,00 Kč

správní náklady ( bankovní poplatky)

1 839,00 Kč

tj. celkem 3,2 % příjmů ( vlastních výnosů)

( limit dle statutu činí 7 %)

Přijaté úroky od bank činily celkem

515,48 Kč

ČSOB, termínovaný vklad
KB běžný účet

472,79 Kč
42,69 Kč

Přijaté příspěvky od organizací za rok 2005 činily celkem 60 000,00 Kč
z toho:
město Znojmo
50 000,00 Kč
Lékárna U sv. Ducha
5 000,00 Kč
SAN-TECHNIK s.r.o.
5 000,00 Kč

- 3 Přijaté příspěvky od soukromníků za rok 2005 činily celkem
od neznámých dárců.

500,00 Kč

Poskytnuté příspěvky v roce 2005 činily 0,00 Kč.
Výsledkem hospodaření nadace v roce 2005 byl zisk ve výši 6 449,28 Kč.
Výsledek hospodaření (ztráta) r. 2004 ve výši -24 216,50 Kč byla rozhodnutím správní rady
nadace převedena na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.
Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou roční účetní výkazy ke 31.12.2005 Rozvaha Úč NO 1-01,
Výkaz zisku a ztráty Úč NO 2-01 a Příloha k účetní závěrce Úč NO 2-01.

- 4 Zpráva o činnosti nadace v roce 2005:
V roce 2005 se nadace opět věnovala především obnově drobných sakrálních památek v okolí
Znojma. Průběžně pokračovaly rovněž práce na mapování, evidenci a fotodokumentaci těchto staveb
v celém regionu.
Pro budoucí renovaci byl jako jedna z priorit vytipován objekt poklony umístěný na p.č. 371/1, kú
Konice u Znojma. Poklona je situována na okraji obce Konice ( u transformátoru), na počátku cesty
k vinným sklípkům a je státem evidovanou kulturní památkou, zapsanou pod r.č. 8212. Jedná se o
drobný objekt církevní lidové architektury, nesoucí zjednodušené barokizující znaky. Vlivem
dlouhodobě zanedbávané úvržby došlo k degradaci omítky působením vlhkosti. Zdivo poklony je
kamenné s cihelnými dozdívkami, stavební prvky jsou místy uvolněné. Pojivo zdiva je zvětralé a
poškozené. Ačkoliv současný stav památky není uspokojivý, bylo ještě v nedávné době poměrně dobře
patrné původní plastické členění včetně jednotlivých detailů zdobení. Popsaná situace byla v minulosti
naštěstí fotograficky zdokumentována, neboť v průběhu roku 2005 došlo k úplnému otlučení omítky
v dolní části poklony, pravděpodobně se záměrem pozdější opravy fasády. Tato dobře míněná, avšak
s ohledem na kulturní hodnotu státem evidované památky nepřípustná činnost byla pozastavena a po
konzultaci s odborným garantem Památkového ústavu bylo zadáno vypracování projektové
dokumentace. Jako podklad posloužila starší fotodokumentace. Zakázkou byl pověřen Ing. architekt
Martin Navrkal.
V návaznosti na dlouhodobý záměr jednotné výzdoby poklon při poutní cestě ze Znojma ke kapli
Panny Marie Bolestné v Popicích byla malířce Haně Valové zadána výroba keramických kachlí do
poklony na Kraví hoře ( při cestě do Konic) a do poklony za farní zahradou v Popicích ( p.č. 1343)
s tématy: „Zvěstování“ a „Dvanáctiletý Ježíš v chrámu“.
V posledním čtvrtletí roku 2005 byla zahájena celková stavební obnova velmi zchátralé poklony
za farní zahradou v Popicích (p.č. 1343). Poklona se nachází rovněž na trase výše zmíněné poutní
cesty ke kapli Panny Marie Bolestné v Popicích. Investorem akce je město Znojmo. Na základě
dohody s odborem školství a kultury MÚ Znojmo a dle smlouvy s dodavatelem akce, uhradila nadace
část nákladů na stavební práce. Dokončení rekonstrukce, osazení vnitřní výzdoby a vysvěcení poklony
je plánováno na II. – III. čtvrtletí 2006.
Činnost nadace byla v průběhu roku koordinována na operativních schůzkách členů správní rady
nadace se zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem, kterých se pravidelně zúčastnil i pracovník farního
úřadu pan Pavel Vlk. Pokračovala rovněž oboustranně přínosná spolupráce s odborem školství a
kultury MÚ Znojmo a operativní odborné konzultace s pracovníky Národního památkového ústavu
v Brně.
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského děkuje všem dárcům za
jejich příspěvky. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli realizovat naše záměry, jmenovitě Ing.
M.Čejkové, Ing. K. Drašarové, PhDr J. Kozdasovi, Ing. C. Novotné, Ing. arch. Blance Rudolfové,
akademickému sochaři panu P. Roztočilovi, H.Valové, Ing. arch. M. Navrkalovi a panu P.
Vlkovi.

Ve Znojmě, dne 29.5.2006

……………………………………….
Petr Lazárek
předseda správní rady

