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

Výroční zpráva
2013

Překlad německého nápisu na krychlové lucerně Platzerových Božích muk u Havraníků:
„Tento kříž k rozjímání nechal zhotovit počestný Pavel Platzer a Zuzana, jeho choť.“

Finanční zpráva :
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování :
Účetní jednotka Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského účtuje
v soustavě podvojného účetnictví podle:
•
•

•

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,
českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.

Účetnictví nadace v roce 2013 ( od 1.1. do 31.12.2013) bylo vedeno prostřednictvím
výpočetní techniky a software firmy Winduo.
Způsob ocenění :
Zásoby zboží jsou oceněny ve skutečných pořizovacích nákladech.
Nadační jmění ve výši 560 000,- Kč je tvořeno nemovitým objektem poutní kaple Panny
Marie Bolestné ve Znojmě - Popicích, parc. č. 786, 1016/2, 1016/3, LV č. 239 katastru
nemovitostí u KÚ ve Znojmě, v hodnotě 510 000,- Kč. Na termínovaném vkladovém účtu
u ČSOB pobočka Znojmo má nadace uloženo 50 000,- Kč.
Součástí rozvahové položky jmění je i zpevněná plocha kolem kaple a studna, které byly
oceněny na 46 030,- Kč. Tento majetek je zaúčtován na účtu rezervního fondu.
Evidované daňové nedoplatky, závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti účetní
jednotka nemá.
Hospodaření Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského v r. 2013:
Příjmy za rok 2013 činily celkem
Výdaje za rok 2013 činily celkem
Náklady na správu nadace činily celkem

124 884,40 Kč
166 422,00 Kč
866,00 Kč

tj. celkem 0,7 % příjmů ( limit dle statutu činí 7 %)
Přijaté příspěvky a dary od organizací za rok 2013 činily celkem 103 110,00 Kč.
Jednalo se o příspěvek z rozpočtu Města Znojma ve výši 73 110,00 Kč a od Římskokatolické farnosti
u kostela Sv. Mikuláše ve Znojmě ve výši 30 000,00 Kč.
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ani z Fondů EU nadace v r. 2013 neobdržela.
Přijaté příspěvky a dary od soukromých osob za rok 2013 činily celkem 20 840,00 Kč.

Zaúčtované náklady roku 2013 činily
úprava na výdaje =

Zaúčtované výnosy roku 2013 činily
Výnosy se rovnají příjmům.

187 912,00 Kč
-21 000,00 Kč vydané zboží ze skladu
- 490,00 Kč prodej ve skladové ceně
124 884,40 Kč
-

Výsledkem hospodaření nadace v roce 2013 byla ztráta ve výši -63 027,60 Kč.
Výsledek hospodaření r. 2012, zisk ve výši 14 455,09 Kč, byl rozhodnutím správní rady nadace
převeden na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.

Roční účetní závěrka byla dle s § 24 odst. 2/ zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů ověřena auditorem. Auditor
konstatoval, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Nadace pro obnovu církevních památek děkanství
znojemského k 31.12.2013 a výsledku jejích hospodaření za rok 2013 v souladu
s českými účetními předpisy.
Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou roční účetní výkazy ke 31.12.2013, Rozvaha Úč NO
1-01, Výkaz zisku a ztráty Úč NO 2-01 a Příloha k účetní závěrce Úč NO 2-01.

Zpráva o činnosti nadace v roce 2013

•

Vrácení sochy sv. Antonína paduánského na původní místo u popické kaple. Sochařské
dílo po restaurování akademickým sochařem Petrem Roztočilem bylo zpět na své místo
osazeno 12.8.2013 a následně při pravidelné měsíční pouti do popické kaple požehnáno P.
Jindřichem Bartošem.

•

Dokončení oprav kaple Panny Marie Bolestné u Popic. Byly provedeny nátěry oken, mříží,
dveří, nátěr fasády. Po vydatných jarních deštích bylo opraveno odvlhčení fasády a odtok
povrchové vody. Práce provedl na základě smlouvy o dílo pan Josef Caha. Následně byla
obnovena malířská výzdoba interiéru malířem Milivojem Husákem. Celkové náklady na
stavební i malířské práce činily 68 500,- Kč. Hrazeny byly z dotace Města Znojma a částečně
z vlastních zdrojů.

•

Boží muka na p.č. 1924, k.ú. Havraníky byly po restaurování osazeny zpět na své místo
v srpnu 2013. Celkové náklady na restaurování, hrazené převážně z daru společnosti
Elektrokov a.s. Znojmo, činily 59 225,- Kč. Na místě proběhla slavnost, spojená s pobožností
v popické kapli, při které P. Jindřich Bartoš obnovenou památku požehnal.

• Přemístění restaurovaného kamenného kříže, který stál původně na parcele č. 1192 v k.ú.

Znojmo vedle zaniklé cesty u Konic. Kříž byl na nové místo ke značené turistické cestě
z Konic do Louky osazen v říjnu 2013.

•

Využití dotace z rozpočtu Města Znojma se podařilo pouze částečně. Z celkového příspěvku 100 tis.
Kč bylo v rámci ročního vyúčtování vráceno 26 890,- Kč. Tato situace vznikla částečně z důvodu
administrativních průtahů spojených se žádostí o změnu účelu dotace a následně se žádostí o závazné
stanovisko památkové péče. Hlavní příčinou však byla zásadní změna pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu Města Znojma, které vstoupily v platnost v průběhu roku 2013. Mimo jiné z těchto
pravidel vyplývá povinnost vynaložit při realizaci dotovaných akcí poměrnou část vlastních
prostředků. Toto ustanovení je pro činnost nadace finančně velmi nevýhodné a výrazně limitující.
Aktivity nadace byly v průběhu roku koordinovány na dvou schůzích členů správní rady
nadace se zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem. Pokračovala rovněž oboustranně přínosná
spolupráce s MÚ Znojmo a odborné operativní konzultace s pracovníky Národního
památkového ústavu v Brně.
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského děkuje dárcům a
sponzorům za jejich příspěvky a dary. Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají
realizovat naše záměry, především PhDr. Janu Kozdasovi a auditorce Ing. Miladě
Dandové. Za aktualizaci a správu webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši Jurmanovi.

Ve Znojmě, dne 29.5.2014

Petr Lazárek
předseda správní rady
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