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Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude může jí člověk 
užívat. Všude je krása,  ale právo na ni dostáváme jenom tam, kde si ji svou prací 
vydobudeme. 

  

                                                                                                                                       Jakub Deml, 
Rodný kraj
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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. 
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Finanční zpráva:
Účetnictví nadace  v roce 2004 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 1.1.2004   činil   113 170,95 Kč.

 

Na termínovaném vkladu u KB bylo k 1.1.2004 uloženo 50 000,- Kč. 

 

Příjmy běžného účtu za rok 2004  činily  celkem        98 998,00 Kč

z toho: 

 
úroky od bank                                             1 104,50 Kč

vrácená srážková daň z příjmů                      200,00 Kč

přijaté příspěvky od organizací                45 000,00 Kč

přijaté příspěvky od soukromníků                 900,00 Kč

příjem za komisní prodej                            1 793,50 Kč

převod termínovaného vkladu                  50 000,00 Kč

 

 

Výdaje za rok 2004 činily celkem           85 968,00 Kč

z toho: 

 
správní náklady ( bankovní poplatky)        1 828,00 Kč

 



tj. celkem 3,3 % příjmů ( vlastních výnosů)     ( limit dle statutu činí 7 %) 

 

 
Přijaté úroky od bank činily celkem                  1 104,50 Kč

 
ČSOB, termínovaný vklad                                        355,82  Kč                      

KB, termínovaný vklad                                             677,50  Kč             

KB běžný účet                                                             71,18  Kč      

 

 

Přijaté příspěvky od organizací  za rok 2004 činily celkem 50 000,00 Kč

z  toho: 

město Znojmo                 45 000,00  Kč

SAN-TECHNIK s.r.o.      5 000,00  Kč
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Přijaté příspěvky od soukromníků za rok 2004 činily celkem      900,00 Kč

od neznámých dárců.  

 

 

Poskytnuté příspěvky v roce 2004 činily 0,00 Kč.

 

Výsledkem  hospodaření nadace v roce 2004 byla účetní ztráta ve výši   - 24 216,50 Kč.  

 

Výsledek hospodaření r. 2003 ve výši 37 056,- Kč byl rozhodnutím správní rady nadace převeden na účet 
932 – Nerozdělený zisk minulých let. 

 

 
Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou  roční účetní výkazy ke 31.12.2004  Rozvaha Úč NO 1-01, Výkaz 
zisku a ztráty Úč NO 2-01 a Příloha k účetní závěrce Úč NO 2-01. 
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Zpráva o činnosti nadace v     roce 2004:   

     Činnost nadace v roce 2004 byla zaměřena na obnovu drobných sakrálních památek v okolí Znojma. 
Průběžně  pokračovaly  rovněž  práce  na  mapování  a  evidenci  těchto  staveb  v celém  regionu  a  jejich 
fotodokumentace. 

     Během  I.  pololetí  2004  se  podařilo  uskutečnit  stavební  renovaci  cenné  kamenné  sochy  P.  Marie 
Immaculaty ( viz. foto v příloze)  a umístit toto krásné dílo na Kraví horu při cestě ze Znojma do Konic. 
Socha, pocházející z poloviny 18. století, byla původně pořízena jezuity pro výzdobu dvora Purkrábka u 
Suchohrdel,  kde prokazatelně stála do 20. let minulého století. Její další osudy jsou neznámé, až po letech se 
objevila  na  zahradě  fary  v Příměticích.  Nacházela  se  však  ve  velmi  neutěšeném  stavu,  neboť  oběma 
postavám chyběly hlavy.  O její  znovuoživení  se zasloužil  sochařský ateliér akademického sochaře Petra 
Roztočila. 

     Nové stanoviště pro sochu bylo vybráno ve spolupráci s pracovníky Správy Národního parku 
Podyjí. Kolem místa, kde socha chráněná březovým hájkem a zabořená v polštářích  vřesu stojí, 
prochází  nejen poutníci na pravidelnou mši do Poutní kaple Panny Marie Bolestné u Popic, ale i 
četní turisté a místní občané. 

     V neděli, 15. srpna 2004, u příležitosti církevního svátku Nanebevstoupení Panny Marie, byla 
socha za hojné účasti věřících Páterem J. Hudcem slavnostně posvěcena. 

     Při stejné poutní cestě ze Znojmě do Popic, která je navíc i částí tradiční přeshraniční poutní trasy ze 
Znojma ke Třem Dubům v Rakousku, konkrétně u silnice před obcí Popice na parcele č. 978/3, se nachází  
poklona, na kterou se zaměřily další aktivity nadace ( viz. foto v příloze). Jelikož bylo zjištěno, že tento 
objekt je majetkem města Znojma, bylo se zodpovědnými pracovnicemi odboru kultury dohodnuto, že v roce 
2005 proběhne jeho celková rekonstrukce s tím, že  potřebnou projektovou dokumentaci  zajistí  nadace.  
Poklona je  evidovanou kulturní památkou r.č. 6475, pochází  z  konce 18. století  a  je hodnotnou ukázkou 
soudobé  lidové  sakrální  architektury.  Je  na  ní  patrný  vliv  pozdního  baroka  a  nastupujícího  klasicismu. 
V současné  době  je  tato  stavba  poznamenána  dlouhodobou  absencí  údržby,  dosud  jsou  však  znatelné 
jednotlivé  prvky  původní  výzdoby  a  je  proto  možné  ji  renovovat  do  původního  stavu.  Projektová 
dokumentace na obnovu  stavby byla zpracována Ing. arch. Martinem Navrkalem. Současně byla zadána 
malířce Haně Valové výroba malované keramické kachle s motivem Útěk do Egypta na vnitřní výzdobu  
této poklony. 

     Členové nadace se snaží o svých aktivitách informovat veřejnost a získat  zájem a podporu místních 
občanů. Také z tohoto důvodu byla dne 19.6.2004 uspořádána pod vedením předsedy správní rady Petra 
Lazárka cyklistická vyjížďka, zaměřená na poznávání drobných církevních památek na trase bývalé poutní 
cesty  ze  Znojma  ke  Třem dubům  (  viz.  pozvánka  v příloze).  Odborný  výklad  poskytla  Ing.  Celestina 
Novotná, pracovnice Národního památkového ústavu v Brně. Zajímavá akce se setkala se zájmem především 
ze strany mládeže. 

     V závěru roku byly vytištěny dvě pohlednice s motivy sakrálních památek a se znakem nadace. Jsou 
určené k propagaci nadační činnosti a  k drobnému prodeji. 

     Celoroční činnost nadace byla koordinována na operativních schůzkách členů správní rady nadace se 
zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem, kterých se pravidelně zúčastnil i pracovník farního úřadu pan Pavel 
Vlk. Plodná spolupráce byla navázána rovněž s odborem školství a kultury MÚ Znojmo. Díky pochopení a 
podpoře tohoto úřadu, především vedoucí odboru paní Ing. Marie Čejkové,  se podařilo získat z rozpočtu 
města Znojma významné finanční příspěvky a příslib budoucí součinnosti. Během celého roku pokračovala 
také kvalitní  spolupráce s pracovníky Národního památkového ústavu v Brně.           
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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, akademickému 
sochaři panu P.Roztočilovi, H.Valové, Ing. arch. M. Navrkalovi, Ing. T. Rotröcklovi  a panu P. 
Vlkovi. 
 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě, dne 11.5.2005    


	Výroční zpráva

