
HOSPODAŘENÍ KAPLICE 2006 údaje v tisících Kč 2007 

finanční prostředky k 1. 1.  204,4    5,5 

sbírky (včetně odeslaných na různé 

potřeby) 
91,1 

sbírky zůstávající:    89,8 

průměr. nedělní sbírka 1,3 – 1,7 
103,9 

dary 40,1  27,0 

příspěvky od státu, obce, diecéze 28,1 z biskupství na opr.fary 400,0 

příjmy z prodeje majetku 372,5 náhrada škody od pojišťovny 20,2 

nájemné a ost. příjmy 7,5 nájemné + úroky 29,2 

příjem celkem 539,3  580,3 

výdaje bohoslužebné 20,4 (svíce, víno, kadidlo...) 19,2 

opravy kostela 48,3 oprava střechy kostela a fary 21,2 

opravy fary 

místnost pro sport, osvětlení průjezdu  
245,3 

opravy stropů 184,8;  

oprava kotle 9,7;  rozčlenění půd. 

prostor 13,3;  ost.opravy fary15,7 

223,5 

daně 23,2 daň z převodu nem.+d. 13,7 

R 

E 

Ž 

I 

E 

elektřina kostel 7,1  28,3 

el. proud, plyn, voda, - fara 53,9  80,6 

obyvatelé fary zaplatili: -56,0  82,1 

telefon 19,9 telefon+poštovné 24,5 

dlouhodobý majetek 85,0   

provoz kopírky+počítačů 6,2 papír, barva,programy, vybavení 21,8 

nábytek (fara i kostel) 20,2 
regály do knihovny, křesla, stolky,  

nábytek do sakristie, židle 
 3,6 

jídelní servis 4,5; koncerty 6 

kanc. potřeby 5,3; počít. vyb. 4,1 

doprava 8; svítidla 2, koberec 4,5 

pila 4,4; 2xplyn.kamna 7 

45,8 

splátky mot.pila 7,6; koberce do 

kostela 14,2       ISDN centrála 4,5; 

koberec sál 4;  autob.doprava  3,6 

33,9 

knihy do farní knihovny 6,2 (i kazety) 22,5 

časopisy 10,4 do knihovny a na prodej  13,0 

občerstvení  14,7 (pro brigádníky a hosty) 6,2 

pojistné 4,4  8,6 

přísp. na pobyty dětí 16,9  9,6 

charitativní výdaje 6,9 dárky + charitat. 6,3 

podíl okol. farn. na režii + 34,0  60,0 

odvedené  sbírky  10,3 (na charitativní a diecézní potřeby) 14,1 

 podíly (na biskupství) 366,0   

 přísp. do fondu na opravy 5,1 (na biskupství) 5,1 

výdaje ostatní 34,9 výdaje ostatní 11,4 

výdaje celkem  961,1  425,0 

výsledek hospodaření -421,7  +155,3 

  nový závazek 34,4 

závazky celkem 360,2 závazky celkem 392,5 

pohledávky  2,2  0,0 

finanční prostředky k 31. 12. 2006 5,5 k 31.12.2007 195,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DVOŘIŠTĚ hospodaření r 2007 

poznámky k r.2007+2008 (2009)  

zůstatek k 1.1. 270,9 

PŘÍJMY  

Sbírky     48,5 

 zůstávající sbírky 46,2 

prům. nedělní sbírka (bez mimoř.) 0,6 

Příspěvky na opravy 
M 

400,0 

úroky na běžném účtu 3,7 

splátky půjček 30,0 

dary 11,0 

PŘÍJEM CELKEM 493,2 

VÝDAJE  

bohoslužebné 1,5 

opravy kostela 519,3 

opravy ostatní  1,9 

daně  (z nemov.) 0,0 

elektřina kostel 2,0 

plyn kostel 0,4 

úklidové prostředky 0,4 

občerstvení (-pro biřmovance) 8,6 

pojistné 1,7 

kabely 0,5 

cestovné-náklady na dopravu 3,7 

hudba 5,6 

koberec 12,3 

poplatky bance 0,2 

  

úhrada společné režie do Kaplice 20,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,3 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 0,7 

ostatní výdaje 1,2 

půjčky vydané 59,3 

VÝDAJE CELKEM 641,6 

závazky celkem 0 

pohledávky 259,3 

zůstatek k 31.12. 122,5 



MALONTY hospodaření rok: 2007 

poznámky k r. 2007  

zůstatek k 1.1. 200.6 

      PŘÍJMY 

Sbírky    sbírky zůstávající:  6,7  

 
7,2 

úroky z účtu 1,9 

Příspěvky na opravy 

-biskupství 80, kraj 150 
230 

nájemné 7,2 

nový závazek  

PŘÍJEM CELKEM 246,3 

VÝDAJE 

bohoslužebné  

opravy- 2007-kostel a hřb.zeď 250,8 

- fara 

 

 

 
daně  

elektřina kostel 0,8 

fara: elektřina, voda, topení, plyn 2,2 

úhrada ubytovaných - 

telefon+poštovné 9,4 

osvětl.tělesa kostel 2,7 

občerstvení 0,1 

pojistné 1,7 

poplatky bance 1,7 

koberec do kostela 13,6 

plyn. kamna 3,8 

varná konvice 0,6 

úhrada společné režie do Kaplice 0,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 0,5 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,4 

výdaje ostatní 1,7 

splátka závazku  

poskytnutá půjčka  

VÝDAJE CELKEM 291,0 

závazky celkem  

pohledávky celkem  

zůstatek k 31.12.2007 155,9 

 

 

 

 

 

 



OMLENICE hospodaření rok: 2007 

zůstatek k 1.1. 103,6 

Sbírky     
zůstávající:17,6  

20,3 

úroky, dary 0,8 

Příspěvky na opravy:  

 
500,0 

nájemné 23,0 

ostatní příjmy  

nový závazek  

PŘÍJEM CELKEM  544,1 

VÝDAJE bohoslužebné 0,7 

opravy fara:  11,6 

opravy kostel 500,0 

daně  (z nemov.) 0,7 

elektřina kostel 3,5 

fara: elektřina, topivo, plyn  14,5 

úhrada ubytovaných (odečíst) -20,2 

odvoz odpadu 0,5 

vodoinstal.materiál,  1,5 

el.svíčky,  0,5 

audiozařízení,  3,1 

boiler, 2,3 

plynová kamna 2,9 

občerstvení 0,5 

pojistné 5,5 

úhrada společné režie do Kaplice 20,0 

odvedené sbírky (diecéz.+charitat.) 2,7 

do fondů na biskupství-havar.+stav. 1,0 

výdaje ostatní 1,4 

splátka závazku  

nová pohledávka 13,9 

VÝDAJE CELKEM  552,7 

závazky celkem  

pohledávky celkem 144,1 

zůstatek k 31.12. 81,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHORSKÁ 

VES 
2007 

zůstatek k 1.1. 0,0 

PŘÍJMY 

Prodej pozemku    210,0 

Příspěvek z bisk.-na 

o. střechy 
40,0 

Příspěvek obce na o. 

střechy 
20,0 

dary 0,7 

úroky na běž. účtě  

přijatá půjčka 0,1 

splátky půjček  

PŘÍJEM CELKEM 270,8 

VÝDAJE 

  

  

  

oprava střechy 

kostela 
60,4 

občerstvení (táborák) 0,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VÝDAJE CELK. 60,5 

závazky celkem 0,1 

pohledávky celkem  

zůstatek k 31.12. 210,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROŽMITÁL N. Š. 

hospodaření 
2007 

zůstatek k 1.1. 4,4 

PŘÍJMY 

Nájemné     1,9 

Sbírky 19,5 

Sbírky zůstávající 17,5 

Prům. sbírka 0,22 

Příspěvek obce   10,0 

- Jihoč. kraje  

- Min. kultury  

- Biskupství ČB  

dary  

náhrady škod 16,7 

úroky  

přijatá půjčka 12,5 

PŘÍJEM CELKEM 60,6 

VÝDEJ 

bohoslužebné 1,4 

opravy kostela 33,6 

mříž do kostela  

opravy fary  

daně  

el. kostel 1,6 

el.,voda, otop fara 9,2 

ubytovaní uhradili - 4,0 

koberec 7,7 

el.svíčky+kabely 0,6 

občerstvení (táborák) 0,4 

pojistné 5,5 

odvedené sbírky  2,0 

do fondů na biskupst. 0,8 

ostatní výdaje 0,6 

půjčka vydaná  

splátka půjčky 2,4 

VÝDAJE CELK. 61,8 

závazky celkem 12,2 

pohledávky celkem  

zůstatek k 31.12. 3,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYCHNOV N.M. 

hospodaření 
2007 

zůstatek k 1.1. 9,8 

PŘÍJMY 

Sbírky Rychnov 11,7 

Sbírky Sv.Kámen 13,7 

Sbírky zůstávající  24,4 

Prům. sbírka Ry 0,2 

Příspěvek obce   40,0 

- Jihoč. kraje 25,0 

- Min. kultury  

- Biskupství ČB 38,0 

dary 25,0 

náhrady škod 5,0 

úroky 0,4 

přijatá půjčka  

splátky vydané půjčky 20,0 

PŘÍJEM CELKEM 178,8 

VÝDEJ 

bohoslužebné 0,3 

opravy Rychnov-střecha 

                         - varhany 

1
29,4 

2
44,8 

opravy Sv.Kámen 
1
9,7 

el. kostel  

el. kostel Sv. Kámen  

popl. za připojení el. 12,5 

plyn  0,4 

osvětlení kostel Ry  

tisk obr. Madony z Cetv.  

poplatky bance 1,3 

občerstvení   

pojistné 1,7 

odvedené sbírky  1,0 

do fondů na biskupství 0,5 

podíl na spol. režii do Ka 20,0 

ostatní výdaje  

půjčka vydaná 41,4 

VÝDAJE CELK. 163,0 

závazky celkem  

pohledávky celkem 21,4 

zůstatek k 31.12. 25,6 


