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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Kaple Senohraby zažívalo
v roce 2014 čtvrtý rok své existence. Takové
období může být ve spolkovém životě určitou
zkouškou – vyčerpalo se již prvotní nadšení, dostavila se určitá únava, činnost se zdá být trochu
jednotvárná, není už tolik času pro spolkový život
a ubývá chuti vymýšlet (a hlavně realizovat!) nové
podniky. Myslím, že i naše sdružení v minulém
roce trochu potkal tento vývoj. Naštěstí se ale netýká toho základního – pravidelného týdenního
setkávání v kapli. Je sice pravda, že tato aktivita
stojí jen na několika našich členech, ale je to určitě pevný základ, který by zabránil neblahému vývoji, který občas potkává některé spolky, jejichž
existence pozvolna ustává a pomalu přechází do
neexistence...
Je třeba si uvědomit, že toto pravidelné setkávání v kapli má duchovní, tedy náboženský obsah.
To je jistě hlavní smysl existence našeho spolku,
tj. dát živý obsah nově postavené senohrabské
kapli. Ale tento duchovní obsah by měl také z této
kaple vycházet a oslovovat své okolí. To se nám ne
vždy daří. A možná ještě méně se nám daří naplňovat další okruhy naší činnosti, které jsme si na
počátku vytkli ve stanovách. Proto určitě nebude
na škodu znovu do stanov nahlédnout a připomenout si, které cíle to jsou:
Základním cílem sdružení je dokončit stavbu,
zajistit náboženský a kulturní provoz a údržbu
kaple v Senohrabech a jejího bezprostředního
okolí. (Snad můžeme věřit, že v plnění těchto
cílů, zvláště náboženského provozu jsme celkem
úspěšní.)
Dalšími cíli sdružení jsou zejména:
rozvíjet křesťanskou identitu a tradici v Senohrabech (tento poněkud všeobecně formulovaný
cíl se nám snad částečně také daří naplňovat)
přispívat k rozvíjení kultury, (zde jsme se snažili formou několika přednášek a pěveckých
koncertů, které ale popravdě nijak zvlášť nezaujaly senohrabskou veřejnost a vlastně ani
většinu členů našeho sdružení)

historické bádání a ediční činnost, (?)
ochrana přírody a krajiny, (?)
propagace a prosazování principů občanské
společnosti. (?)
Z předešlého vyplývá, že naše spokojenost by
měla být spíše prostřední. Zdá se, že je v dnešní
době obtížné oslovit spoluobčany a připravit program nebo činnost, která by je zaujala a přivedla
ke spolkovému životu. Možná ale, že můj pohled
je zbytečně kritický.
Michal Tomek
předseda občanského sdružení Kaple Senohraby

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ

Název:
Kaple Senohraby o.s.
Sídlo:
Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
Právní forma:
občanské sdruženi
IČ: 228 45 216
Číslo účtu:
241615225/0300
Československá obchodní banka a.s.
Rozhodující předmět činnosti:
Základním cílem sdružení je zajistit
náboženský a kulturní provoz a údržbu kaple
v Senohrabech a jejího bezprostředního okolí.
Datum vzniku sdružení:
9. 12. 2010
Předseda sdružení:
Michal Tomek

AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2014

Činnost sdružení se odvíjela ve dvou rovinách:
za prvé pravidelné setkávání v kapli, jak se během času zavedlo – tedy modlitba, četba z Písma s komentářem a společný zpěv. Ke kapli již
neodmyslitelně patří také pravidelná Mše svatá,
kterou v kapli slouží jednou v měsíci hrusický
a mnichovický farář P. Ivan Kudláček. V druhé
řadě jsme se pak s různým úspěchem pokoušeli
o další rozvíjení spolkové činnosti.
Zde je stručný přehled našich hlavních akcí:
V květnu 2014 jsme si připomněli koncertem
3. výročí požehnání naší kaple.
V červnu jsme uspořádali soutěž pro děti senohrabské základní školy o svatém Prokopovi
s hledáním jeho obrázku v lese nad Sázavou.
Vítězové (a vlastně všichni účastníci) byli odměněni cenami.
Na podzim jsme přivítali v kapli dvě vzácné
návštěvy – prvním byl v říjnu pražský světící
biskup Karel Herbst, který sloužil Mši svatou
spolu s farářem P. Ivanem Kudláčkem. Druhou
návštěvou byl 14. prosince biskup Václav Malý,
na jehož nedělní adventní bohoslužbu se sešlo vzhledem k jeho popularitě poměrně dost
účastníků i diváků.
V listopadu, na svátek sv. Anežky České, který
vyšel v roce 2014 na čtvrtek, sloužil v kapli Mši
svatou poříčský farář P. Martin Janata. Po bohoslužbě jsme se již tradičně sešli na společné
večeři.

V adventu jsme pro naši kapli pořídili liturgické předměty – kalich, paténu, konvičky a textilní doplňky ke mši. Kalich a paténa má krásný
moderní design a oba předměty jsou vyrobeny
z pozlacené mosazi a olivového dřeva.
Před Vánoci jsme také nechali vyrobit dárkové
předměty – zmenšené kopie senohrabského
zvonu se symboly svatého Vojtěcha a nápisem
„Senohraby“. Tyto zvonečky byly velmi povedené a měly úspěch.
Na podzim 2014 jsme se pokusili oživit naši
činnost a přizvat k ní také senohrabskou veřejnost – uspořádali jsme vždy každý první
čtvrtek v měsíci nějaký tematický pořad. V září to bylo téma komunity Taizé, v říjnu pořad
o sv. Františku z Assisi, v listopadu připomínka
bitvy na Bílé hoře doplněná kázáním evangelického faráře Petra Tureckého. Na tyto pořady
přišel kromě pravidelných několika účastníků
setkávání v kapli jen velmi omezený počet
zájemců. A na začátku prosince, kdy jsme připravili pořad o liturgickém roku a zvláště
o adventu nepřišel prakticky nikdo. Zdá se
tedy, že nabídka kulturních a duchovních pořadů v tomto formátu není tou cestou, kterou
bychom skutečně oslovili veřejnost.
Z uvedeného přehledu ale přesto vyplývá, že
činnost sdružení byla také v roce 2014 poměrně
uspokojivá a že život v kapli sv. Vojtěcha v Senohrabech již tvoří stabilní součást života naší farnosti.

V adventu jsme pro naši kapli pořídili liturgické předměty
– kalich, paténu, konvičky a textilní doplňky ke mši.

■

Biskup Václav Malý při nedělní adventní bohoslužbě
v senohrabské kapli

■

Biskup Václav Malý po bohoslužbě

Zmenšená kopie senohrabského zvonu se symboly svatého Vojtěcha
a nápisem „Senohraby

■

FINANČNÍ ZPRÁVA

V roce 2014 se sdružení podařilo zajistit financování všech svých aktivit.
PŘÍJMY
Příspěvky a dary občanů (členů i nečlenů sdružení)
Členské příspěvky členů sdružení
Příspěvek obce Senohraby
Úroky na účtu
Celkem příjmy v roce 2014

24 119 Kč
3 400 Kč
10 000 Kč
2 Kč
37 521 Kč

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem

34 393 Kč

Z toho drobné režijní náklady

1 466 Kč
22 280 Kč
9 900 Kč
747 Kč

Služby (doména a webhosting kaplesenohraby.cz
– pozn. hrazeno až l/2015)
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Celkem náklady v roce 2014

40 Kč
8 466 Kč
37 521 Kč

Stav finančních prostředků
K 31. 12. 2014 sdružení byl zůstatek v pokladně sdružení 30 363 Kč a na
účtu byl zůstatek 13 346,96 Kč.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu všem příznivcům, kteří
přispěli jak finančně, tak pomocí při úpravách
kaple a jejího okolí i při organizování všech doprovodných akcí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sídlo:
Kaple Senohraby
Za starou poštou 57
251 66 Senohraby
E-mail:
kaplesenohraby@email.cz
Webové stránky:
www.kaplesenohraby.cz
Telefon:
+420 323 655 406
Číslo účtu:
241615225/0300
Československá obchodní banka, a.s.
IČ: 228 45 216

Občanské sdružení

KAPLE SENOHRABY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2014
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2014

Kaple Senohraby o.s.
Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
IČ: 228 45 216

ROZVAHA (BILANCE)
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 20134 v Kč

A.
I.
II.
III.
IV.
B:
I.
II.
III.
IV.

AKTIVA
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
Zásoby
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Stav
k prvnímu
dni účetního
období
1.
141 969
0
164 380
0
-22 411
40 622
0
0
40 622
0
182 591

Stav
k poslednímu dni účetního období
2.
135 503
0
164 380
0
-30 877
43 710
0
0
43 710
0
177 213

182 591
194 960
- 12 369
0
0
0
0
0
182 591

177 213
182 591
- 5 378
0
0
0
0
0
177 213

Sestaveno v Senohrabech dne 13. 3. 2015
Sestavil: Vladimír Dvořák			

Podpis předsedy sdružení

Kaple Senohraby o.s.
Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
IČ: 228 45 216

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014 v Kč

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů
NÁKLADY celkem
B.
VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Změna stavu vnitropodnikových zásob
celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem
VÝNOSY celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

34 393
0
0
40
0
8 466

0
0
0
0
0
0

0
0
42 899

0
0

0
0

0

0
2
0

0
0

37 519
37 521
- 5 378
- 5 378

0

0
0
0
0
0

Sestaveno v Senohrabech dne 13. 3. 2015
Sestavil: Vladimír Dvořák			

Podpis předsedy sdružení

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Občanského sdružení Kaple Senohraby k 31. 12. 2014

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou je stanoven obsah účetní závěrky. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti)
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. 1. 2014 a končící dnem 31. 12. 2014.
Název: Kaple Senohraby o.s.
Sídlo: Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
Právní forma: občanské sdruženi
IČ: 228 45 216
Rozhodující předmět činnosti:
Základním cílem sdružení je zajistit náboženský a kulturní provoz a údržbu kaple v Senohrabech a jejího bezprostředního okolí.
Datum vzniku sdružení: 9. 12. 2010
Předseda sdružení: Michal Tomek
Výše stanových odměn pro členy orgánů sdružení: 0 Kč
Účetní jednotka nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti.
Účetní jednotka v roce 2014 neměla žádného pracovníka.
Účetní metody:
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se
stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

Hlavní a hospodářská činnost
Všechny aktivity sdružení jsou nedílnou součástí hlavní činnosti sdružení.
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.
Nehmotný dlouhodobý majetek
Sdružení nemá žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
Hmotný dlouhodobý majetek
Sdružení eviduje hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok
a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Hmotný dlouhodobý majetek je
účtován v pořizovacích cenách.
Sdružení nevlastní žádný majetek vytvořený ve vlastní režii, ani žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.
Účetní odpisy
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou shodné s daňovými. Odpisy nejsou daňově uznatelné vzhledem k tomu, že ani zdroj krytí odpisů není
daňový. Použitá metoda – lineární.
Finanční dlouhodobý majetek
Sdružení žádný nevlastní.
Zásoby
Sdružení žádné nemá.
Pohledávky
Pohledávky se účtují v nominální hodnotě.
Závazky
Závazky jsou oceňovány nominální hodnotou.
Odložená daň z příjmu
Sdružení neúčtuje o odložené dani z příjmu.
Úvěry
Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě.
Leasing
Sdružení nemá uzavřenou žádnou leasingovou smlouvu.

Dlouhodobý majetek pořízený z dotací a darů
V roce 2011 byl pořízen z finančních darů a dotací dlouhodobý majetek
v pořizovací ceně 164 380 Kč. Jedná se o vybavení zvonice – zvon, motor,
odbíjecí kladivo hodin a řídící jednotka. Zůstatková cena k 31. 12. 2014 je
133 503 Kč.
Přijaté příspěvky a dary:
Příspěvek obce Senohraby: ....................................................................... 10 000 Kč
Příspěvky a dary občanů (členů i nečlenů sdružení): ...................... 24 119 Kč
Členské příspěvky členů sdružení: ............................................................ 3 400 Kč
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2014 na dani z příjmů právnických osob nevznikla. Sdružení využilo možnosti osvobození dle § 20
odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Finanční uzávěrku zpracoval Vladimír Dvořák.
Michal Tomek
předseda
Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním
členů dne 18. dubna 2015.

