Výroční zpráva 2007
Finanční zpráva :
Účetnictví nadace v roce 2007 ( od 1.1. do 31.12.2007) 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 2007 činily celkem
Výdaje za rok 2007 činily celkem

97 610,98 Kč
93 952,00 Kč

Náklady na správu nadace činily celkem 2 021,- Kč
tj. celkem 2,1 % příjmů ( limit dle statutu činí 7 %)
Přijaté příspěvky a dary od organizací za rok 2007 činily celkem 80 000,00 Kč
Jednalo se o příspěvek z rozpočtu města Znojma.
Přijaté dary od soukromníků za rok 2007 činily celkem 17 000,00 Kč
Zaúčtované náklady roku 2007 činily 95 046,00 Kč
(redukce na výdaje = + 1 048,- Kč závazek, faktura roku 2006, uhrazená v lednu 2007,
- 2 142,00 Kč vydané zboží na propagaci)
Zaúčtované výnosy roku 2007 činily
97 766,98 Kč
(redukce na příjmy= - 156,00 Kč faktura vydaná za komisní prodej z r. 2007, uhrazená v lednu 2008)
Výsledkem hospodaření nadace v roce 2007 byl zisk ve výši 2 720,98 Kč.
Výsledek hospodaření r. 2006, ztráta -7 400,69 Kč, byla rozhodnutím správní rady nadace
převedena 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
ke 31.12.2007 je sestavena v souladu s příslušnými předpisy pro její sestavení a z údajů
účetnictví, které je vedeno úplně, správně a průkazným způsobem, v souladu se zákonem č.

563/1991 Sb., o účetnictví, včetně změn a doplňků. Účetní závěrka nadace poskytuje věrný obraz
o majetku, závazcích, jmění a výsledku hospodaření za rok 2007. Auditor ověřil účetní záznamy
a další informace, které prokazují údaje účetní závěrky a konstatoval, že nezjistil takové použití
prostředků získaných veřejnými sbírkami fyzických a právnických osob, které by bylo
v rozporu s posláním nadace.
Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou roční účetní výkazy ke 31.12.2007, Rozvaha Úč NO 1-01,
Výkaz zisku a ztráty Úč NO 2-01, Příloha k účetní závěrce Úč NO 2-01 a tabulkový přehled Cash
flow.

Zpráva o činnosti nadace v roce 2007:
V roce 2007 se nadace opět zaměřila především na obnovu drobných sakrálních památek v okolí
Znojma, na jejich evidenci a fotodokumentaci.


Restaurování kamenného kříže na p.č. 1420, kú. Znojmo-Konice. Počátkem roku 2007
byla do dohodě s majitelem, městem Znojmem, zahájena administrativní příprava restaurování
památkově chráněného kříže. Následně proběhla I. etapa restaurátorských prací. Práce byla
zadána akademickému sochaři panu Petru Roztočilovi. Nemovitá kulturní památka evidovaná
pod.č. 48810/7 – 8209 , tzv. „Herrnstadel Kreuz“ ( „Výběrčí kříž“ ) se nachází u silnice při vjezdu
do obce Konice. Jedná se o pozdně barokní a klasicistní velmi hodnotnou sochařskou práci
poněkud lidového pojetí, která navazovala na tradici sochařské dílny v bývalém klášteře
premonstrátů v Louce u Znojma. Stav památky byl v pokročilém stupni narušení a vyžadoval
neodkladný zásah. Kromě očištění a zpevnění povrchu budou doplněny chybějící postavy Krista a
Panny Marie.
Celkové náklady na obnovu kříže budou dle smlouvy o dílo č. 1/2007 činit 150 150,- Kč, z
toho náklady I. etapy prací, hrazené v roce 2007 činily 71 000,- Kč. Dokončení
restaurátorských prací, osazení kříže na původní místo a požehnání obnovené památky
předpokládáme v červenci 2008 u příležitosti místní výroční pouti.


Výzdoba poklony na p.č. 371/1, kú. Znojmo – Konice. K výzdobě niky poklony byla
zhotovena malířkou Hanou Dostálovou keramická kachle s motivem Narození Páně. Téma
díla je součástí jednotně pojatého výtvarného souboru kachlí, kterými jsou vyzdobeny poklony
na cestě ze Znojma ke kapli Panny Marie Bolestné v Popicích ( „Zvěstování“ na Kraví hoře,
„Narození Krista“ v Konicích, „Útěk do Egypta“ před Popicemi a „Dvanáctiletý Ježíš
v chrámu“ v Popicích).
Poklona je majetkem Města Znojma a v současné době se nachází ve velmi zanedbaném
stavebně-technickém stavu. Z tohoto důvodu zajistila a financovala nadace již v roce 2005
zpracování projektové dokumentace ke stavební obnově. Na tuto projektovou dokumentaci by
měla navazovat stavební obnova objektu, finančně zajištěná z rozpočtu města, neboť náklady
na stavební práce vysoce převyšují finanční možnosti nadace. Předpokládáme, že k realizaci
prací dojde v nejbližší době.
Náklady na zhotovení keramické kachle činily 10 000,- Kč.



Osazení dvou dřevěných stolů s lavicemi. Dvě odpočinková místa byla osazena k soše
svatého Antonína Paduánského na okraji lesa u Konic a k obnovené pokloně na p.č. 1343 v
k.ú. Znojmo-Popice. Příjemné posezení slouží turistické veřejnosti, místním občanům i
poutníkům při pravidelně konaných poutích ke kapli Panny Marie Bolestné v Popicích.
Náklady na stavební práce činily 9 584,- Kč. Navíc byly ze soukromého daru pořízeny a
osazeny lípy k odpočinkovému místu v Popicích.

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.
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského děkuje všem dárcům za
jejich příspěvky. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli realizovat naše záměry, především
PhDr. Janu Kozdasovi, akademickému sochaři Petru Roztočilovi, Haně Dostálové, panu Josefu
Cahovi a panu Pavlu Vlkovi. Za aktualizaci a správu webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši
Jurmanovi.
Ve Znojmě, dne 16. června 2008

Petr Lazárek
předseda správní rady

