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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ

Spolek Kaple Senohraby pokračoval ve své činnosti v roce 2015 podobným způsobem a v podobném rozsahu jako v předchozích letech. Na
jedné straně se jeho členové pravidelně jednou
týdně scházeli k modlitebním setkáním nebo bohoslužbě, na druhé straně spolek pořádal navíc
aktivity, které by mohly zaujmout i širší veřejnost. Tak jako v minulých letech se ale ukázalo,
že zaujmout spoluobčany kulturní nebo duchovní tematikou je v našich podmínkách velmi obtížné.
Základem našeho spolkového života ale jsou
aktivity náboženského charakteru, tedy pravidelná setkání, na kterých se společně modlíme,
zpíváme a většinou také čteme texty z Písma. Je
zřejmé, že takových setkání se účastní především lidé věřící, zakotvení v pravidelném křesťanském životě a aktivity našeho spolku jsou tak
hlavně součástí života farnosti.
Michal Tomek
předseda Kaple Senohraby, z. s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ

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

AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2015

Jako v předchozích letech jsme se pravidelně
scházeli jednou týdně k modlitebním setkáním
v naší kapli sv. Vojtěcha. Jednou v měsíci se zde
také konala pravidelná Mše svatá s hrusickým farářem P. Ivanem Kudláčkem.
Zde je stručný přehled našich dalších akcí:
Pořídili jsme nové webové stránky našeho
spolku
V květnu jsme vzpomínali společně s dalšími
senohrabskými občany ukončení 2. světové
války - uspořádali jsme modlitbu u pomníku
padlých na senohrabské návsi a také jsme se
sešli nad hrobem dvou neznámých obětí nacistického transportu smrti na mirošovickém
hřbitově
V květnu jsme také skromně oslavili 4. výročí
požehnání naší kaple sv. Vojtěcha
Na začátku července jsme spolu s obcí Senohraby připravili slavnost k uctění památky Mistra Jana Husa v souvislosti s 500. výročím jeho smrti v Kostnici
V červenci jsme také vytvořili v lesním zátiší
nad řekou Sázavou pamětní desku svatého Prokopa, kterou nám požehnal P. Ivan Kudláček
Dne 16. července nás navštívil provinciál řádu
františkánů P. Jeroným Jurka OFM, sloužil pro
nás Mši svatou a potom zajímavě promluvil
o svatém Františkovi a řádu františkánů
V srpnu jsme uspořádali pouť ke sv. Klimentu
na Hradišti-Lštění. Cestu s námi vykonal a Mši
svatou na místě sloužil P. Antonín Dabrowski
OFM, farář od Panny Marie Sněžné v Praze
Na počátku října jsme uspořádali v kapli koncert předního českého loutnisty a znalce autentické interpretace staré hudby Přemysla Vacka

V říjnu nás čekala další pouť, tentokrát do kostela Navštívení Panny Marie Panně v Hájku
u Prahy, opět s P. Antonínem Dabrowskim
OFM
V listopadu proběhl v Senohrabech zajímavý
pořad o P. Toufarovi, který připravil a na kterém účinkoval pan Miloš Doležal, redaktor
Českého rozhlasu, se svými spolupracovníky.
Na uskutečnění tohoto pořadu v Senohrabech
jsme se spolu s Obecním úřadem podíleli.
Ve čtvrtek 12. 11. se konala v kapli bohoslužba
„mezi sv. Martinem a sv. Anežkou“, kterou přijel do Senohrab sloužit P. Martin Janata, farář
z Poříčí nad Sázavou
Jako tradiční předvánoční dárek jsme připravili reprodukci obrázku senohrabské kaple ve
formě puzzle
V době adventu jsme opět pilně zpívali v kapli
adventní zpěvy – roráty
O víkendu před Vánocemi jsme v kapli uspořádali výstavu betlémů ze sbírek našich členů
Jako v předchozích letech jsme společně zpívali 24. prosince večer v kapli koledy
Na konci roku, 28. prosince jsme se ještě společně se sestrami benediktýnkami z pražské
komunity Venio pomodlili nešpory v naší kapli sv. Vojtěcha
Během celého roku jsme téměř pravidelně přispívali do obecního zpravodaje „Senohrabská
hláska“ texty, které se týkaly dění v kapli nebo
souvisejícího duchovního programu, takže se
zde zavedla rubrika textů „Z kaple“
Z uvedeného přehledu tedy vyplývá, že i v roce
2015 byla činnost spolku celkem uspokojivá a že
život v kapli sv. Vojtěcha v Senohrabech pokračoval podobně jako v předchozích letech.

V červenci jsme vytvořili v lesním zátiší nad řekou Sázavou
pamětní desku svatého Prokopa, kterou nám požehnal P. Ivan Kudláček.

■

Vzpomínka na oběti nacismu, nad hrobem dvou neznámých zemřelých
z transportu smrti na mirošovickém hřbitově

Dne 3. října jsme uspořádali koncert
předního českého loutnisty a znalce
autentické interpretace staré hudby
Přemysla Vacka.
Setkání s provinciálem řádu františkánů
P. Jeronýmem Jurkou OFM

■

Pouť do kostela Navštívení Panny Marie Panně
v Hájku u Prahy

O víkendu před Vánocemi jsme v kapli uspořádali výstavu betlémů
ze sbírek našich členů.

■

FINANČNÍ ZPRÁVA

V roce 2015 se sdružení podařilo zajistit financování všech svých aktivit.
PŘÍJMY
Příspěvky a dary občanů (členů i nečlenů sdružení)

8 840 Kč

Členské příspěvky členů sdružení

2 500 Kč

Úroky na účtu
Celkem příjmy v roce 2015

2 Kč
11 342 Kč

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Z toho: Puzzle Kaple

10 515 Kč
8 835 Kč

věnec

900 Kč

výroční zpráva 2014

780 Kč

Služby (nový web, doména a webhosting kaplesenohraby.cz)
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Celkem náklady v roce 2015

9 175 Kč
40 Kč
8 466 Kč
28 196 Kč

Stav finančních prostředků
K 31. 12. 2015 sdružení byl zůstatek v pokladně sdružení 18 803 Kč a na účtu
byl zůstatek 16 519,20 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, z. s.
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

KAPLE SENOHRABY,
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2015

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

ROZVAHA (BILANCE)
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015 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.
135 503
0
164 380
0
-30 877
43 710
0
0
43 710
0
177 213

Stav
k poslednímu dni účetního období
2.
125 037
0
164 380
0
-39 343
43 710
0
0
35 322
0
160 359

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

160 359
177 213
- 16 854
0
0
0
0
0
160 359

Sestaveno v Senohrabech dne 21. 1. 2016
Sestavil: Vladimír Dvořák			

Podpis předsedy sdružení

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015 v Kč
Hlavní
činnost
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

Hospodářská
činnost

19 690
0
0
40
0
8 466

0
0
0
0
0
0

0
0
28 196

0
0

0
0

0
0

0
2
0

0
0
0

11 340

0
0

11 342
- 16 854
- 16 854

0
0

Sestaveno v Senohrabech dne 21. 1. 2016
Sestavil: Vladimír Dvořák			

Podpis předsedy sdružení

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Občanského sdružení Kaple Senohraby k 31. 12. 2015

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. 2015 a končící
dnem 31. 12. 2015.
Název: Kaple Senohraby, z. s.
Sídlo: Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
Právní forma: zapsaný spolek
IČ: 228 45 216
Rozhodující předmět činnosti: Základním cílem spolku 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 2015 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.
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. 2015 je 125 037 Kč.
Přijaté příspěvky a dary:
Příspěvky a dary občanů (členů i nečlenů sdružení)................................8 840 Kč
Členské příspěvky členů sdružení....................................................................2 500 Kč
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2015 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 spolku

Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním
členů dne 13. 2. 2016.

