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Výroční zpráva

2020

Kaple Panny Marie Bolestné na ulici Napajedla ve Znojmě 



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 2020 ( od 1.1. do 31.12.2020)  bylo vedeno  prostřednictvím
výpočetní techniky a software firmy WINDUO.

Způsob ocenění :
Zásoby zboží  jsou oceněny ve skutečných pořizovacích nákladech.

Nadační jmění ve výši 630 060,- 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,  k.ú.  Znojmo,
v hodnotě 510 000,- Kč.

• Zpevněnou plochou kolem kaple a studnou, které byly oceněny na 46 030,00 Kč.
Tento majetek je zaúčtován na účtu rezervního fondu.

• Drobným dlouhodobým majetkem v hodnotě 24 030,00 Kč.
• Finanční částkou  50 000,- Kč, uloženou na zvláštním účtu u Fio banky. 

Evidované daňové nedoplatky, závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti účetní jednotka
nemá.



Hospodaření  Nadace  pro  obnovu  církevních  památek  děkanství  znojemského  v r.
2020:

Příjmy  za rok 2020   činily  celkem      67 900,00  Kč

Náklady na správu nadace v roce 2020 nevznikly
( limit dle statutu činí 7 % příjmů) 

Přijaté příspěvky a dary  od právnických osob  za rok 2020  činily celkem  60 000,00  Kč.   
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ani z Fondů EU nadace v  r.  2020 neobdržela. 

Přijaté příspěvky a dary  od fyzických  osob  za rok 2020 činily celkem   7 900,00  Kč.

Zaúčtované náklady roku 2020  činily       66 959,00 Kč
                                                                     
Zaúčtované výnosy roku  2020   činily      67 900,00 Kč
                                                            
Výsledkem  hospodaření  nadace v roce 2020 byl zisk 941,00 Kč. 

Výsledek hospodaření  r.  2019,  ztráta  -114 733,00 Kč,  byl  rozhodnutím správní rady
nadace  převeden    na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let. 



Z  práva o činnosti nadace v     roce  2  020 :  

V kapli Panny Marie Bolestné na ulici Napajedla proběhly v první polovině roku, v souladu
se závazným stanoviskem a podle pokynů restaurátora Mgr. Marka Urbanovského, práce na
doplnění omítek ve spodní části interiéru.  Na základě žádosti o individuální dotaci bylo z
rozpočtu města Znojma poskytnuto 50 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že předběžný  rozpočet na
řádné dokončení  veškerých plánovaných stavebních prací  činil  přibližně  350 tis.  Kč, je
zřejmé,  že  poskytnutá  částka  není  na  jejich  realizaci  dostačující.  Obnova cenné  vnitřní
iluzivní  výmalby  byla  po  konzultaci  se  zástupci  MÚ  Znojmo  a  Památkového  ústavu
odsunuta na příští rok. Současně byly dohodnuty podrobné podmínky pro provedení těchto
prací a bylo dohodnuto, že bude zahájeno opětovné jednání se zástupci  MÚ Znojmo o
možnosti navýšení dotace. 
Poskytnutých 50 tis. Kč  bylo využito na úhradu očištění  části sochařské výzdoby.  Práce
byla zadána Mga. Jiřímu Helmovi. 
V  rámci  celoročního  doprovodného  programu  k  expozici  „Duchovní  putování  po
Znojemsku“ byla uskutečněna pouze jedna akce pro veřejnost a to výlet vlakem do Vídně a
Mödlingu po stopách rodáka z nedalekých Tasovic, sv. Klementa Marii Hofbauera. Ostatní
plánované  akce  byly  postupně  rušeny  z  důvodu  ochranných  vládních  opatření  proti
epidemii  koronaviru.  Náhradou  za  zrušené  akce  byla  natočena  audiovizuální  prohlídka
děkanského  chrámu  sv.  Mikuláše  ve  Znojmě  s  komentářem  historika  Jiřího  Kacetla.
Dvoudílné, velmi zdařilé  video je k trvale k dispozici veřejnosti na webových stránkách
nadace i farnosti sv. Mikuláše. 

Aktivity nadace byly  v průběhu roku koordinovány na dvou  schůzích členů správní rady
nadace se zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem. Ostatní potřebné pracovní záležitosti byly
řešeny virtuálně z důvodu maximálního omezení osobních kontaktů. 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. Za aktualizaci a  správu webových stránek děkujeme  Mgr.
Tomáši Jurmanovi. 

Ve Znojmě, dne 24.6. 2021                                                         
                                                                                                       
                                                                                                         Ing. Alois Vybíral
                                                                                                       předseda správní rady   
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