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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ

Ve druhém roce se život našeho občanského
sdružení stabilizoval a nacházel svou praktickou
podobu. Ukázalo se, že očekávaný útlum aktivity, který zákonitě přichází po každém prvotním
vzedmutí společenského nadšení pro „dobrou
věc“ se (zatím?) nedostavil. Je to patrně dáno tím,
že se v kapli s naprostou samozřejmostí schází
pravidelně každý týden ke společnému duchovnímu setkávání vždy celkem početná skupina
našich členů a přátel. V senohrabské kapli, která je podstatou existence našeho sdružení, tak
skutečně probíhá stálý život a patrně se tím naše
kaple výrazně liší od většiny vesnických kaplí
a řady filiálních kostelů, jejichž dveře se otvírají
zpravidla tak jednou, dvakrát do roka.
Současně si však musíme přiznat, že naše
sdružení se tak stalo sice stabilizovaným, přesto však poněkud uzavřeným kruhem přátel,
fungujícím na půdorysu církevního života. Setkání, při kterých se zpěv a modlitba doplňuje
četbou z Písma a úvahami o něm, určitě naplňují
potřeby našich věřících členů a jsou uprostřed
týdně vítaným doplňkem nedělní návštěvy bohoslužeb. Pokud jsme si původně představovali, že naše činnost by mohla oslovit i lidi, kteří
nepatří do církevních společenství, pak se nám
tyto představy příliš nedaří naplňovat. Určitě
bychom měli v dalším období na tento cíl více
myslet.
Michal Tomek

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 dokončit stavbu,
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 2012

Jak jsme již uvedli, těžiště činnosti našeho sdružení spočívá v pravidelném setkávání. Kromě
velikonočního Zeleného čtvrtku, kdy ve stejnou
dobu probíhají bohoslužby v okolních farnostech, jsme nevynechali ani jedno takové čtvrteční setkání. I v zimním období, kdy občas teplota
v kapli klesala hluboko pod bod mrazu, jsme se
zde scházeli. Pravidelná účast zůstává stále mezi
10 – 20 lidmi.
Od května 2012 došlo v duchovním programu
v kapli k výraznému zlepšení. V rámci farnosti
se zde odbývá pravidelná mše svatá vždy čtvrtý čtvrtek v měsíci, kterou celebruje mnichovický a hrusický farář P. Ivan Kudláček, který
sám tuto službu nabídl.
V den 1. výročí požehnání kaple – 19. května
2012 se v kapli konala oslava. Slavnostní mši
svatou celebroval P. Tomáš Roule, kanovník
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a sekretář pražského arcibiskupa. Po bohoslužbě
jsme připravili také setkání před kaplí s pohoštěním.
Jako v minulém roce jsme při některých bohoslužbách v kapli přivítali „přespolní“ duchovní - P. Martina Janatu, katolického faráře
z Poříčí nad Sázavou, a Mgr. Petra Tureckého,
faráře církve českobratrské evangelické ze Soběhrd u Benešova.
Na konci školního roku, v červnu 2012, jsme
spolu s vedením základní školy v Senohrabech
zorganizovali pro žáky 1. a 2. tříd návštěvu
kaple s výkladem o její stavbě, o smyslu takové
stavby a také o životě svatého Vojtěcha. Tento
výklad pro děti (opakovaný pro dvě skupiny)
se setkal s jejich velkým zájmem. Na to pak
navázala po prázdninách v září 2012 společná
návštěva farního kostela sv. Václava v Hrusicích, kde jsme mohli dětem za přítomnosti je-

jich učitelek přiblížit interiér kostela, vysvětlit historii a význam jeho zařízení a promluvit
také o tom, co se v takovém kostele odehrává.
2. srpna 2012 jsme v kapli uskutečnili malý
koncert zpěvačky Lucie Rounové za klávesového doprovodu Jany Sanigové. Na programu
byla díla B. Martinů, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, J. S. Bacha, E. Griega a A. Dvořáka.
V září 2012 jsme z vlastních prostředků a vlastním nákladem vydali drobné „svatováclavské“
obrázky s reprodukcí raně barokního obrazu
sv. Václava z hrusického farního kostela.
Na podzim jsme zadali výrobu upomínkových
skleněných šálků, zdobených potiskem s tematikou senohrabské kaple podle našeho originálního návrhu. Tyto dekorativní hrnečky
se pak staly pěkným dárkem o Vánocích a na
konci kalendářního roku.
Jako v minulém roce odehrávala se před kaplí
na začátku adventu předvánoční slavnost pořádaná obecním úřadem. Také letos jsme při
této příležitosti kapli otevřeli. Přítomní návštěvníci, z velké části obyvatelé Senohraby,
kteří naše setkání a aktivity neznají, měli příležitost navštívit interiér kaple a dozvědět se
něco o činnosti našeho sdružení.
Stavba senohrabské kaple a činnost našeho
sdružení se stala také částečnou inspirací pro
Petru Královou, studentku katedry humanitních věd České zemědělské univerzity v Praze.
Její bakalářská práce o drobné církevní architektuře se z velké části věnovala kapli svatého Vojtěcha v Senohrabech. Ona sama nás vyhledala
a podrobný rozhovor o naší činnosti byl jedním
z podstatných podkladů pro její práci. Kromě
toho se pokusila hodnotit kapli a její odraz ve
veřejnosti na základě výsledků čerpaných z dotazníku, který sama zpracovala.

Oslava 1. výročí požehnání kaple 19. května 2012.
Slavnostní mši svatou celebroval P. Tomáš Roule.

■

2. srpna 2012 – malý koncert zpěvačky Lucie Rounové
za klávesového doprovodu Jany Sanigové

■

Obrázky s reprodukcí barokního obrazu sv. Václava
z hrusického farního kostela

Dekorativní hrnečky s motivem kaple se staly pěkným dárkem o Vánocích
a na konci kalendářního roku

■

Zpívání koled na Štědrý večer

■

FINANČNÍ ZPRÁVA

V roce 2012 se sdružení podařilo zajistit financování všech svých aktivit.
Příjmy
Příspěvky a dary občanů (členů i nečlenů sdružení)
Členské příspěvky členů sdružení
Úroky na účtu
Celkem příjmy v roce 2012

26 101 Kč
3 000 Kč
3 Kč
29 104 Kč

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Z toho drobné režijní náklady
opravy (nové čerpadlo do studny)
občerstvení
tiskoviny
zeleň
Služby (doména a webhosting kaplesenohraby.cz)
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Celkem náklady v roce 2012

21 255 Kč
797 Kč
8 010 Kč
1 146 Kč
10 342 Kč
960 Kč
1 014 Kč
556 Kč
8 466 Kč
31 291 Kč

Stav finančních prostředků
K 31. 12. 2012 sdružení byl zůstatek v pokladně sdružení 15 732 Kč a na
účtu byl zůstatek 28 793,19 Kč.

V roce 2013 sdružení bude potřebovat uhradit náklady na plánované akce a dále nákup zhotovení informační vývěsky u kaple, svícen, police na
modlitební knížky a další příslušenství v kapli a obnovu a údržbu zeleně.
Předpokládané náklady na pořízení výše uvedeného vybavení jsou cca
15 tis. 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 2012

Senohraby – květen, 2013

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2012

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

ROZVAHA (bilance)
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012

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.
158 901
0
164 380
0
-5 479
38 246
0
0
38 246
0
197 147

Stav
k poslednímu dni účetního období
2.
150 435
0
164 380
0
-13 945
44 525
0
0
45 525
0
194 960

197 147
500
196 647
0
0
0
0
0
197 147

194 960
197 147
- 2 187
0
0
0
0
0
194 960

Sestaveno v Senohrabech dne 5. 3. 2013
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. 2012

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

21 255
1 014
0
556
0
8 466

0
0
0
0
0
0

0
0
31 291

0
0

0
0

0
0

0
3
0

0
0
0

29 101

0
0

29 104
- 2 187
- 2 187

0
0

Sestaveno v Senohrabech dne 5. 3. 2013
Sestavil: Vladimír Dvořák			

Podpis předsedy sdružení

Příloha k účetní závěrce
Občanského sdružení Kaple Senohraby k 31. 12. 2012

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. 2012 a končící dnem 31. 12. 2012.
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 2012 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. 2012 je
150 435 Kč.
Přijaté příspěvky a dary:
Dary občanů (členů i nečlenů sdružení)......................................................5 000 Kč.
Členské příspěvky členů sdružení..................................................................3 000 Kč.
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2012 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
Výroční zprávu sestavil Michal Tomek.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním
členů dne 2. května 2013.

