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"Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe.“ 

      /Žalmy 25:21/
Výroční zpráva za rok 2012
1) Zpráva duchovní

V  roce  2012  se  na  Peruci  konalo  21  bohoslužeb  se  svátost í  večeře  Páně,  které  vysluhoval  br .  farář  Ivo
Šimůnek.  Dále  se  konalo  34  pobožností ,  které  vedl  br .  kazatel  Ing.  Ivo  Kraus.  Průměrná  účast  na
bohoslužbách  činila  8  osob.  Nejnavštěvovanějš í  pobožnost  byla  š tědrovečerní ,  které  se  účastni lo  28  osob.
Členové  naší  NO se  zúčastni l i  dne  22.  9 .  2012  oslav  80.  výročí  otevření  a  posvěcení  Sboru  Dr.  Farského  v
Lounech.  Po  bohoslužbě  se  setkal i  s  patr iarchou  CČSH ThDr.  Tomášem But tou,  Th.D. .   Dále  se  podílel i  na
úpravách  opuštěného  kostela  Božího  Spasitele  v  Podbořanech  a  tamtéž  se  zúčastni l i  27.12.2012  bohoslužby
sloužené  pražským biskupem CČSH bratrem Doc.  ThDr.  Davidem Tonzarem.

2) Zpráva matriční

Náš  sbor  měl  k  31.12.2012  celkem  74  členů,  z  toho  33  mužů  a  41  žen.  Církevní  daň  zaplat i lo  28  členů.
Počet  členů  do  18  let  2 ,  18-60  let  28,  61  a  více  44.  Pří růstky  křtem  0.  Zj iš tění  zemřel í  8 .  Rada  s tarš ích  má
5 členů,  2  revizory  a 1 náhradníka.  Od května nahradi la  v  Radě starš ích  br .  Radu s .  Hágenštocová.  Ve sboru
slouží  2  duchovní  (kněz  a kazatel ) .

3) Zpráva hospodářská

Služební  byt  na  faře  v  roce  2012  obýval  sborovník  p.  Plat ík .  Nájem  byl  vybírán  řádně.  Dále  byla  farní
kancelář  krátkodobě  poskytována  občanskému  sdružení  Náhradní  rodiny  Ústeckého  kraje,  které  se  věnuje
pěstounům  a  osvoji telům.   Byly  opraveny,  natřeny  a  zaskleny  dveře  ve  vstupní  s íni .  Též  byla  opravena
kanal izace  z domu do žumpy z  důvodu ucpání .  V úseku před domem byl  vybudován chodník.

V  roce  2012  opět  probíhal  projekt  Rekult ivace  židovského  hřbi tova  u  Hřivčic,  který  f inancoval  Nadační
fond  obětem  Holocaustu  a  Úřad  práce  Louny.  Dále  probíhal  projekt  projekt  pomoci  starým  a  nemohoucím
občanům,  který  f inancovalo  Vzdělávací  centrum  Podkrušnohoří .  Všem  dárcům  byly  projekty  řádně
vyúčtovány.  Nebyl  pořízen  žádný drobný majetek nad  1000 Kč,  vyjma nového kolečka  (1200 Kč).

3) Zpráva finanční  za běžnou činnost sboru
Příjmy :

Nájemné                 26.325
Církevní daň                   6.300
Bohoslužebné sbírky   6.900
Dary  8.900
Ostatní  4.000
Celkem                  52.425

Výdaje : 
Energie (otop, elektřina, vodné)                 12.438
Administrativa     989
Pastorační a bohoslužebné výdaje     368
Finanční náklad (BS, pojištění)  9.072
Ostatní (popelnice, štěrk, oprava chodníku, kanalizace, revize)                  12.624
Celkem                  35.491

Aktiva: Pokladna k 31.12. 2012   3.080
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12. 2012 35.483

Pasiva: Závazky, úvěry k 31.12. 2012           0

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí + 16.934 Kč     (za období 1-12/2012).

4) Zpráva revizní

Účetnictví  překontrolovala  vikariátní  účetní  s .  Možná.  Výdaje  projektů  byly  řádně  vyúčtovány  dárcům.
Mzdové  náklady  zkontrolovala  Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  v  Lounech  a  Všeobecná  zdravotní
pojišťovna  s  výsledkem  bez  výhrad.  Revizorky  účtů  překontrolovaly  ve  spolupráci  s  f inanční  zpravodajkou
stav  účetnictví ,  vedení  seši tu  sbírek  a ověři ly  stav  pokladní  hotovost i .

http://www.monteko.cz/citoliby


Příloha:

Celková zpráva finanční včetně projektů 
(dle výkazů s. Možné – vikariátní účetní)

Příjmy :
Nájemné 29.500
Přefakturace energií   2.325
Církevní daň                   6.500
Bohoslužebné sbírky   6.700
Dary   3.200
Úroky          4
Dotace                                       206.453
Celkem               254.682

Výdaje : 
Mzdy                 196.200
Opravy a údržba – budovy a stavby                   6.624
Energie (otop, elektřina, vodné) 14.306
Poštovné                      449
Administrativa   3.105
Pastorační a bohoslužebné výdaje   1.614
Pojištění   2.345
Údržby a opravy (budova)   7.641
Ostatní        náklady       24.049
Celkem               250.526

Rozdíl  mezi příjmy a výdaji  číní + 4.156 Kč             (za období 1-12/2012).   


