Výroční zpráva Nadačního fondu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014
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Poslání nadačního fondu
Nadační fond vznikl v roce 2012 a snaží se dostat do povědomí široké veřejnosti. Hlavním impulsem
pro jeho vznik byla snaha pomoci obnovit a udržet historickou hodnotu kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Číhošti pro další generace. Od samotného počátku činnosti považuje Správní rada za svůj úkol
v souladu se Statutem nadačního fondu získávat prostředky na opravy a obnovu výše uvedeného
kostela. Další prostředky jsou užívány na zajištění benefičních akcí, které mají mimo své všeobecně
známé poslání, také funkci střetávání se občanů na kulturním poli. Další činností Nadačního fondu
bude připravit podklady pro žádosti o dotace ze státního nebo evropského fondu a pokusit se získat i
tyto prostředky.

Základní informace
Nadační fond byl založen dle zákona č. 227/1997 Sb. (Zákon o nadačních fondech) zaregistrován a
dnem 11. 6. 2012 zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N,
vložka číslo 244

Název: Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti
Sídlo: Číhošť 44, PSČ 582 87
Identifikační číslo: 28850599
Organizace nadačního fondu:
Zřizovatel: Obec Číhošť, Číhošť 44, PSČ 582 87
Předseda správní rady: Věra Kovandová
Členové správní rady: Stanislav Prášek, Milan Čepek, Pavlína Zdražilová, Jiřina Hoskovcová
Revizor: ing. Jana Hermanová

Činnost a aktivity nadačního fondu
Jedním ze zdrojů finančních prostředků jsou benefiční akce. V uplynulém období byly
uskutečněny tato benefiční akce:
-

Benefiční koncert III. - koncert vážné hudby dne 23. 2. 2014 v kostele v Číhošti

-

Benefiční koncert IV. - 27. 6.2014 v kostele v Číhošti

Stavební práce - v roce 2014 byly provedeny za přispění Nadačního fondu tyto opravy:
- výmalba kostela – strop, zdi
- venkovní větrací kanály

Přehled nadačních dárců a podporovatelů
Dárci nad 10.000,- Kč za období 1/2014-12/2014

Dárce

Částka v Kč

Město Světlá n. S.

10.000,-

Unimont J.C.K. s.r.o.

20.000,-

Klas a.s.

15.000,-

Ing. Cvetlerová

15.000,-

Anonymní dárce

25.000,-

Anonymní dárce

21.000,-

Anonymní dárci 5 x

50.000,-

Francl Pavel ing.

22.000,-

Janečka Karel Mgr.

12.800,-

Anonymní dárce

10.000,-

Horais Josef

10.000,-

Tichý František

32.500,-

Účetnictví nadačního fondu
Účetnictví nadačního fondu je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobou odpovědnou za účetnictví byla v období 1/201412/2014 účetní Věra Sarkanyová. Účetní výkazy jsou nedílnou součástí této výroční zprávy.
Běžný účet je veden u ČSOB pod č. 253394896/0300
Na tomto účtu bylo k 31.12.2014 562.121,78 Kč
Přiznání k dani z příjmu nadačního fondu za období 1/2014-12/2014 bylo řádně zpracováno a
předáno Finančnímu úřadu v Ledči nad Sázavou.
Zdroje finančních prostředků
Celkem přijato finančních darů

292.000,- Kč

Ostatní příjem (Benefiční koncert III. a Benefiční koncert IV.)
úroky

38.682,- Kč

27,38 Kč

________________________________________________________________________________
Příjmy celkem

330.709,38 Kč

Výdaje
Převedené finanční prostředky na opravy
Provozní režie

125.228,- Kč
6.277,- Kč

(kronika, právní pomoc, OSA, poštovné, doména webových stránek)
Výdaje celkem

131.505,- Kč

Finance k 31. 12. 2014
Bankovní účet
Hotovost

562.121,78 Kč
27.776,- Kč

Revizní zpráva o hospodaření nadačního fondu za rok 2014
Při kontrole účetnictví nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti dne 1.4.2015
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Účetní knihy jsou vedeny podle zásad účetnictví a všechny doklady po věcné a cenové správnosti
odpovídají platným předpisům.
Nadační fond při svém hospodaření v r. 2014 dodržoval pravidlo stanovené pro omezení nákladů
souvisejících s jejich správou §22 zák. č. 227/1997 Sb.
Finanční zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2014 562.121,78 Kč
Zůstatek pokladny k 31. 12. 2014 činil 27.776,- Kč

V Číhošti dne 3. 4. 2015 ing. Jana Hermanová

Zpráva správní rady nadačního fondu
Správní rada nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie zhodnotila aktivity uskutečněné
v roce 2014 a konstatovala, že základní poslání nadačního fondu je dodržováno a úměrně možnostem
fondu naplňováno. Plány správní rady fondu pro rok 2015 budou prohlubovat aktivity věnované
opravám kostela v závislosti na získaných finančních prostředcích. Jejich realizace by měla
proběhnout za přispění dotací ze státního nebo evropského fondu. Klíčové pro rozvoj a umožnění
naplnění cílů pro rok 2015 bude pořádání dalších benefičních akcí a štědrost sponzorů.

Poděkování
Správní rada nadačního fondu chce na závěr poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili náš
nadační fond finančně, materiálně či jinak za jejich podporu a pomoc.

V Číhošti dne 4.6.2015

Výroční zprávu schválila správní rada dne 8.6. 2015
Předseda správní rady
Věra Kovandová

Členové správní rady: Stanislav Prášek
Milan Čepek
Pavlína Zdražilová
Jiřina Hoskovcová

