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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 2018 ( od 1.1. do 31.12.2018)  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 zvláštním 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. 2018:

Příjmy  za rok 2018   činily  celkem      138 655,00  Kč

Náklady na správu nadace činily 123,00 Kč ( poštovné)
( limit dle statutu činí 7 % příjmů) 

Přijaté příspěvky a dary  od právnických osob  za rok 2018  činily celkem  118 630,00  Kč.   
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ani z Fondů EU nadace v r. 2018 neobdržela. 

Přijaté příspěvky a dary  od fyzických  osob  za rok 2018 činily celkem   20 025,00  Kč.

Zaúčtované náklady roku 2018  činily       32 243,00 Kč
                                                                     
Zaúčtované výnosy roku  2018   činily     138 655,00 Kč
          
                                                                  
Výsledkem  hospodaření  nadace v roce 2018 byl zisk  ve výši  106 412,00  Kč. 



Výsledek hospodaření  r. 2017,  ztráta ve výši  -42 593,83  Kč,  byl  rozhodnutím správní rady
nadace  převeden    na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let. 

Zpráva o činnosti nadace v     roce  2018

V průběhu roku došlo ke změně na pozici předsedy správní rady nadace.  Místo
Petra Lazárka, který po  patnácti letech odstoupil, byl do této funkce jmenován
Ing. Alois Vybíral. S platností od  25.7.2018 byla na základě usnesení Krajského
soudu v Brně provedena změna zápisu v nadačním rejstříku. 

Ve druhé polovině roku započaly přípravné práce k  obnově kaple Panny Marie
Bolestné ve Znojmě na  ulici   Napajedla.  Kaple,  pocházející  z roku 1831, je
majetkem  města  Znojma  a  není  zapsaná  ve  státním  seznamu  památek.
Nachází se však v ochranném pásmu městské památkové zóny a   je cennou
klasicistní  stavbou.  Vzhledem k  tomu,  že  náklady  na  obnovu  kaple  vysoko
převyšují finanční možnosti nadace, budou práce prováděny po etapách a jejich
financování  bude převážně kryto z dotace města.  Na první  etapu prací  byla
poskytnuta  dotace  100  tis.  Kč,  které  byly  určené  na  obnovu  vstupního
kamenného portálu. Vlastní kamenické práce započaly po vyřízení potřebných
administrativních náležitostí až  v  polovině října a  vzhledem k nepřízni počasí
nemohly  být  včas  dokončeny.  Z  tohoto  důvodu  byla  podána  žádost  o
prodloužení termínu realizace akce a vyúčtování dotace. Žádosti bylo vyhověno
s tím, že termín realizace I. etapy byl odložen do 30. června 2019.

V rámci celoročního doprovodného programu k expozici „Duchovní putování po
Znojemsku“  byly  uskutečněny  dvě  komentovaná  prohlídky  znojemských
církevních památek a dvakrát zájezd vlakem do Vídně, tematicky zaměřený ke
100. výročí vzniku naší republiky. Jednalo se o následující akce:
17.6.2018 – Prohlídka kostela sv. Alžběty a areálu Staré nemocnice,
13.10.2018  –  Výlet  vlakem  do  Vídně  s  prohlídkou  císařské  hrobky  rodu
Habsburků,
17.11.2018 – pro velký zájem opakování akce ze 13.10.2018,
9.12.2018  –  Prohlídka  kostela  Nalezení  sv.  Kříže  a  kláštera  dominikánů  ve
Znojmě.

Oblíbené prohlídky místních církevních památek s výkladem PhDr. Jiřího Kacetla
a dalších přizvaných odborníků se těšily mimořádnému zájmu veřejnosti. Počet
účastníků na akcích v místě činil v průměru 150 – 170 osob, vlakové zájezdy
byly z praktických důvodů omezeny na 30 osob.
Účastníci  se  na  těchto  akcích  seznámili  s  příběhy  hodnotných  církevních
památek i s jejich zapojením do celkového historického kontextu doby. 

Aktivity nadace byly  v průběhu roku koordinovány na čtyřech 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 auditorce Ing. Miladě Dandové.  Za aktualizaci a  správu webových
stránek děkujeme  Mgr. Tomáši Jurmanovi. 

Ve Znojmě, dne 27.6.2019                                                              
                                                                                                                    Ing. Alois Vybíral
                                                                                                                 předseda správní rady   
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