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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 2017 ( od 1.1. do 31.12.2017)  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 spořicím účtu u Fio banky 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.
2017:

Příjmy  za rok 2017   činily  celkem                36 055,17  Kč

Náklady na správu nadace byly nulové. 
( limit dle statutu činí 7 % příjmů) 

Přijaté příspěvky a dary  od právnických osob  za rok 2017  činily celkem  28 630,00
Kč. 
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ani z Fondů EU nadace v r. 2017  neobdržela. 

Přijaté příspěvky a dary  od soukromých osob  za rok 2017  činily celkem   7 425,00
Kč.

Zaúčtované náklady roku 2017  činily        78 649,00  Kč  
                                                                     



Zaúčtované výnosy roku  2017   činily        36 055,17  Kč            
                                                                  
Výsledkem  hospodaření  nadace v roce 2017 byla ztráta ve výši  - 42 593,83  Kč. 

Výsledek hospodaření  r.  2016,  ztráta ve výši  - 38 660,41   Kč,   byl  rozhodnutím
správní rady nadace  převeden    na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.

Zpráva o činnosti nadace v     roce  2017

 Jako doplněk k trvalé výstavě „Duchovní putování po Znojemsku“
byla  nákladem 5 000 ks   vydána  informační  skládačka,  určená
především  turistům  a  návštěvníkům  Znojma.  Jejím  obsahem  je
stručný přehled významných sakrálních památek Znojma a okolí a
přehled tradičních poutních cest. Skládačka  je zdarma k dispozici
jako  součást  expozice,  trvale  umístěné  v kapli  sv.  Václava
v sousedství  chrámu  sv.  Mikuláše.  Má  informativní  charakter  a
může  sloužit  jako  pozvánka  k návštěvě  a  poznání  významných
místních  památek  a  být  tak  příspěvkem  k rozvoji  turistického
ruchu.

 V průběhu  roku  byly  zorganizovány  čtyři  exkurze  za  poznáním
církevních památek regionu i jeho okolí:

               2.4.2017     -  Postní vycházka k duchovním památkách
Hradiště sv. Hippolyta
               3.6.2017     -  Svatodušní výlet do kostelů císařské Vídně
             28.9.2017    -   Svatováclavská vycházka ze Znojma do poutního
kostela v Dyji
             10.12.2017  -  Adventní prohlídka bývalého premonstrátského
kláštera v   Louce

             Průvodcem na těchto akcích byl historik PhDr. Jiří Kacetl i  další
přizvaní odborníci.   
            Seznámení s památkami a jejich historií, spojené s návštěvou
atraktivních a 
            často i běžně  nepřístupných míst, se stalo oblíbenou součástí
místní kulturní 
            nabídky. Všechny akce měly vysokou návštěvnost a velmi dobrý
ohlas. 

 V aleji  nad Vranovským zámkem, na místě s dalekým výhledem,
byl podle návrhu PhDr. Jana Kozdase vybudován zděný podstavec



a umístěn restaurovaný starý litinový kříž, pocházející z daru Ing.
Balíka. 

      Aktivity nadace byly  v průběhu  roku  koordinovány na dvou oficiálních schůzích  a 
 řadě   operativních pracovních schůzek 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. Počátkem roku  byl za člena nadace přijat PhDr. Jiří Kacetl. 

      Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského děkuje  všem   
      štědrým  dárcům, kteří se svými dary pomohli  financovat  nadační aktivity.   
      Děkujeme také všem, kteří se na činnosti nadace podíleli radou nebo nezištnou  
      pomocí, především  PhDr. Janu Kozdasovi a auditorce Ing. Miladě Dandové. Za 
      aktualizaci a  správu  webových stránek děkujeme Mgr. Tomáši Jurmanovi. 

      Ve Znojmě, den 30.6.2018                                                               

                                                                                                                       Petr Lazárek
                                                                                                               předseda správní rady
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