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Jednou se dozvíme ( a jak je krásné zvídat)
že nejenom lidé
ale i balvany mají srdce
A prý je to ta nejkřehčí část kamene

                                             Závidím sochařům…………….

Jan Skácel, úryvek z básně Těžká suma sochařského umění
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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  2012 (  od  1.1.  do  31.12.2012)   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. 2012:

Příjmy  za rok 2012   činily  celkem               229 039,01  Kč
Výdaje za rok  2012  činily  celkem                197 516,00  Kč

Náklady na správu nadace činily celkem           1 878,00   Kč

tj. celkem  0,8  % příjmů   ( limit dle statutu činí 7 %) 

Přijaté příspěvky a dary  od organizací  za rok 2012  činily celkem  223 000,00 Kč.
Jednalo se o příspěvek z rozpočtu města Znojma ve výši 170 000,00 Kč a  od firmy Elektrokov a.s.
Znojmo ve výši 53 000,00  Kč.   
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků ani z Fondů EU
nadace v r. 2012  neobdržela. 



Přijaté příspěvky a dary  od soukromých osob  za rok 2012  činily celkem   6 000,00  Kč.

Zaúčtované náklady roku 2012  činily       215 016,00  Kč  
úprava  na výdaje =                                       -17 500,00  Kč vydané zboží ze skladu 
                                                                     

Zaúčtované výnosy roku  2012   činily        229 471,09 Kč
úprava  na příjmy =                                            - 432,08  Kč nevybrané úroky ČSOB 
                                                                 

Výsledkem  hospodaření  nadace v roce 2012  byl zisk ve výši 14 455,09 Kč. 

Výsledek hospodaření  r. 2011,  ztráta   ve výši  -4 386,15  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 k 31.12.2012 podává ve všech významných (materiálních)
ohledech  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  účetní  jednotky  Nadace  pro  obnovu
církevních památek děkanství znojemského  a výsledku jejího hospodaření za rok 2012
v souladu s českými účetními předpisy. 

Nedílnou přílohou výroční zprávy jsou  roční účetní výkazy ke 31.12.2011,  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  2012:   

• Osazení  keramické kachle s motivem  Setkání Panny Marie s Alžbětou do poklony  při
polní  cestě, p.č. 1985, k.ú. Popice bylo provedeno na jaře 2012.  Autorkou výzdoby je malířka
Hana Dostálová. 

• Požehnání  restaurované  kamenné  sochy  sv.  Jana  Nepomuckého  na  p.č.  1104
Znojmo-Popice se uskutečnilo v neděli dne 13. května 2012 místo měsíční pouti do popické
kaple.  Opravenou  sochu  požehnal  a  mši  sv.  celebroval  P.Josef  Hudec  OCr.,  probošt
z Hradiště.  Na  závěr  slavnosti  čekalo  na  přítomné  malé  občerstvení  –  víno  z rodinného
vinařství Antonína Koníčka, CELARIA, s.r.o.

• Restaurování sochy sv. Antonína u popické kaple. Restaurátorské práce jsou dokončeny,
dílo se nachází v ateliéru akademického sochaře P. Roztočila a bude na své místo umístěno na
jaře 2013.  Celkové náklady na restaurování dle smlouvy o dílo činily  98 040,-  Kč včetně
DPH. 

• Kaple Panny Marie Bolestné u Popic. Byly provedeny stavební opravy budovy dle smlouvy
o dílo s panem Josefem Cahou v celkovém objemu 82 104,- Kč. Práce spočívaly v doplnění
chybějící a rozbité střešní krytiny, vybudování trativodu na dešťovou vodu, vyspravení spár a
prasklin ve zdivu, odstranění vlhkých a poškozených omítek, obnova omítek sanační maltou a
úprava  zpevněného  okolí  kaple.  Nátěry  oken,  mříží,  dveří  a  fasády  byly  odloženy
z klimatických a finančních důvodů  na jaro 2013. 

• Boží muka na p.č. 1924, k.ú. Havraníky. Se starostou obce Havraníky bylo dohodnuto, že
obec přijme tuto památku do svého majetku. Příslušný administrativní proces byl zahájen a
skončí ke dni 31.3.2013. Obec podepsala čestné prohlášení, že se cítí být majitelem stavby a
proto mohla být podána žádost o závazné stanovisko památkářů, která se v současné době
vyřizuje. 

• Přemístění restaurovaného kamenného kříže, který stál původně na parcele č. 1192 v k.ú.
Znojmo vedle zaniklé cesty u Konic. Povolení je zařízené, na novém místě byl již zbudován
podstavec. Kříž bude umístěn na své stanoviště na jaře 2013.  

         Činnost nadace byla v průběhu roku  koordinována 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,   akademickému sochaři  panu
Petru Roztočilovi, panu Josefu Cahovi a paní Haně Dostálové. Za aktualizaci a  správu
webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši Jurmanovi. 

          Ve Znojmě, dne  15.8.2013                                                                  

                                                                                                                       Petr Lazárek
                                                                                                                 předseda správní rady   



          
           Titulní fotografie:  Sv. Antonín Paduánský u popické kaple,  srpen 2013
                                          autor Petr  Lazárek
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