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

Výroční zpráva
2006

Nabývám přesvědčení, že nadsmyslové se prostřednictvím umění – architektury zejména – uvádí
v soulad se světem smyslů. A tato vzájemná harmonie jak jednoznačný, čistý tón, nepřipouštějící
falše, zve otevřenou duši – změň svůj život, přijmi, co tě hněte a obrať to v dobro, záleží jen na
tobě! Právě tady jsi pod vlivem krásy a jejích harmonických vibrací, které zasahují nejen tvoji
duši, ale i tělo, léčivou silou ovlivňují všechny složky tvé bytosti – posilují tě, uzdravují tě,
prostupují tě světlem…
Smysl života je v šíření jasu kolem sebe!
Marie Holečková, úryvek z knihy „Santiniho cesta za světlem“
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Finanční zpráva :
Účetnictví nadace v roce 2006 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 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 pobočky 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.
Příjmy za rok 2006 činily celkem
Výdaje za rok 2006 činily celkem

82 697,81 Kč
86 721,00 Kč

Náklady na správu nadace činily celkem

4 178,- Kč

tj. celkem 5,1 % příjmů ( limit dle statutu činí 7 %)
Podrobná specifikace finančních příjmů a výdajů za rok 2006 je uvedena v přiloženém tabulkovém
přehledu Cash Flow za rok 2006.
Přijaté příspěvky a dary od organizací za rok 2006 činily celkem 77 060,00 Kč
z toho:
město Znojmo
72 060,00 Kč
Lékárna U Svatého Ducha
5 000,00 Kč
Přijaté dary od soukromníků za rok 2006 činily celkem 4 500,00 Kč
Zaúčtované náklady roku 2006 činily
89 553,00 Kč
( transformace na výdaje = -1048,- Kč závazek, faktura uhrazená v lednu 2007,
+1,- Kč vrácení nevyužité dotace roku 2005 v lednu 2006,
-1785,- Kč vydané zboží na propagaci)
Zaúčtované výnosy roku 2006 činily
82 152,31 Kč
( transformace na příjmy = +545,50 příjem za komisní prodej z r. 2005)

- 3 Výsledkem hospodaření nadace v roce 2006 byla ztráta ve výši - 7 400,69 Kč.
Výsledek hospodaření r. 2005 výši + 6 449,28 Kč byl rozhodnutím správní rady nadace převeden
na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.
Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou roční účetní výkazy ke 31.12.2006, 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 2006:
V roce 2006 se nadace zabývala, tak jako v minulých letech, především obnovou drobných
sakrálních památek v okolí Znojma. Průběžně také pokračovaly práce na mapování, evidenci a
fotodokumentaci těchto staveb v celém regionu.
•

•

•
•
•

V I. čtvrtletí 2006 byla ve spolupráci s městským úřadem ve Znojmě dokončena celková stavební
obnova poklony za farní zahradou v Popicích ( p.č. 1343). Poklona se nachází na okraji malebné
obce Popice, při hojně využívané historické cestě. Cesta slouží jak místním obyvatelům tak i
návštěvníkům Národního parku Podyjí a vede po ní také trasa pravidelných měsíčních pěších
poutí za víru v pohraničí, směřujících od chrámu Sv. Mikuláše ze Znojma ke kapli Panny Marie
Bolestné v Popicích. Stavební práce byly zahájeny v závěru roku 2005. Hlavním investorem
obnovy zchátralé stavby bylo město Znojmo. Na základě vzájemné dohody uhradila nadace ze
svých prostředků a z daru soukromé osoby menší část stavebních prací a keramickou kachli
s motivem „Dvanáctiletý Ježíš v chrámu“, která byla vsazena do niky na čelní straně poklony.
Závěrem bylo upraveno nejbližší okolí, vysazeny dvě lípy a osazeny větší kameny, které mají
zabránit případnému poškození objektu zemědělskou technikou.Dokončená poklona společně
s poklonou u silnice z Konic do Popic byla slavnostně vysvěcena dne 16. července 2006 za hojné
účasti veřejnosti.
Ve druhém pololetí 2006 bylo zadáno vytesání vandaly zničeného kamenného vrcholového
kříže na boží muka na p.č. 1941, kú Popice. Památkově chráněná pilířovitá boží muka
pocházejí z r. 1637. Tato kvalitní kamenická práce byla na současné stanoviště přemístěna
z Nového Šaldorfu. Nyní stojí na vrcholu křovinami porostlého skalnatého výstupku, vlevo od
cesty z Popic k silnici Znojmo-Havraníky. Obnovený, tzv. jetelový kříž byl z klimatických
důvodů připevněn na vrchol sloupku v květnu 2007.
Z důvodů mírného poškození sochy Panny Marie Immaculaty, umístěné na Kraví hoře u
Znojma, byly provedeny restaurátorské opravy nalomených částí a napuštění kamene.
Po dohodě s odborem školství a kultury MÚ Znojmo byla vypracována projektová dokumentace
na připravovanou stavební obnovu poklony ve Znojmě-Oblekovicích na p.č. 299/3.
Bylo zadáno zhotovení dvou dřevěných stolů s lavicemi, které budou umístěny k obnovené
pokloně za farní zahradou v Popicích a k restaurované soše sv. Antonína Paduánského u Konic.
Pro potřeby poutníků a kolemjdoucích tak budou vytvořena příjemná odpočinková místa.

Činnost nadace byla v průběhu roku koordinována na dvou schůzích členů správní rady nadace se
zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem, kterých se jako odborný poradce zúčastnil i pracovník farního
úřadu pan Pavel Vlk. Pokračovala rovněž oboustranně přínosná spolupráce s odborem školství a
kultury MÚ Znojmo a odborné operativní konzultace 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.
Marii Čejkové, Ing. Květuši Drašarové, PhDr. Janu Kozdasovi, Ing. Celestině Novotné, Ing.
arch. Blance Rudolfové, akademickému sochaři Petru Roztočilovi, Haně Dostálové, Daliboru
Dolejšímu, Ing. arch. Martinu Navrkalovi
a panu Pavlu Vlkovi. Za vytvoření a správu
webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši Jurmanovi.

Ve Znojmě, dne 20.6.2007

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