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

      /Žalmy 25:21/
Výroční zpráva za rok 2013
1)  Zpráva duchovní

V  roce  2013  se  na  Peruci  konalo  24  bohoslužeb  se  svátost í  večeře  Páně,  které  vysluhoval  br.  farář  Ivo
Šimůnek  a  br.  Biskup  David  Tonzar  (1x).  Dále  se  konalo  30  pobožnost í ,  které  vedl  br.  kazatel  Ing.  Ivo
Kraus,  br. farář  Ivo Šimůnek (1x),  s .  Pastorační  as is tentka Jana  Blábol i lová z  Cí tol ib  (1x) a  ev. Farář  Tomáš
Pavelka  z  Loun  (1x).  Průměrná  účast  na  bohoslužbách  činila  15  osob  a  na  pobožnostech  10  osob.  Celková
průměrná  účast  čini la  12  osob.  Nejnavštěvovanějš í  bohoslužba  byla  k  80.  výročí  sboru,  kterou  vysluhoval
br.  Biskup  Tonzar,  které  se  účastni lo  70  osob  (včetně  hostů  s  okolních  sborů),  po  ní  následovala
štědrovečerní  pobožnost  s  účast í  28 osob.

2)  Zpráva matriční

Náš  sbor  měl  k  31.12.2013  celkem  56  členů,  z  toho  21  mužů  a  35  žen.  Církevní  daň  zaplat i lo  17  členů.
Počet  členů  do  18  let  3 ,  18-60  let  22,  61  a  více  32.  Pří růstky  křtem  2.  Biřmovanců  4.  Zj iš tění  zemřel í  16.
Vystoupivší  4 ,  osdtěhovaní  1 .  Rada  s tarš ích  má  5  členů,  2  revizory  a  1  náhradníka.  Ve  sboru  s louží  2
duchovní  (kněz  a kazatel ) .

3)  Zpráva hospodářská

Služební  byt  na  faře  v roce  2013 obývala  sborovnce  pí .  Brodecká.  Nájem byl  vybírán  se zpožděním,  došlo  k
odpojení  plynu  pro  neplacení  ze  st rany  nájemnice.  Dále  byla  farní  kancelář  krátkodobě  poskytována
občanskému  sdružení  Náhradní  rodiny  Ústeckého  kraje,  které  se  věnuje  pěstounům  a  osvoj i telům.   Byly
vyměněny okna na  faře  za  plastové,  opraven  s loupek u vrat  a  dodělán  chodník.  

V  roce  2013  opět  probíhal  projekt  Rekul t ivace  židovského  hřbitova  u  Hřivčic,  který  f inancoval  Nadační
fond  obětem  Holocaustu  a  Úřad  práce  Louny.  Všem  dárcům  byly  projekty  řádně  vyúčtovány.  Byl  pořízen
drobný majetek nad  1000 Kč:  křovinořez  (12500 Kč,  sekačka  6700 Kč).

3)  Zpráva f inanční  za  běžnou činnost  sboru (podrobně viz.  výkazy vikariátní  účetní) .

Příjmy :  Dotace + sponzoring:
Nájemné                   34000 NFOH   80000
Církevní daň                   8400 ÚP 157000
Bohoslužebné sbírky  10953 Krušnohoří  16000
Dotace 256000 MěÚ Peruc 3000
Celkem (zaokr. na tis. Kč)                   310000 CELKEM: 256000 

Výdaje : 
Energie (otop, elektřina, vodné)                 5000
Materiálové náklady 56000
Opravy a udržování 50000
Ostatní služby 6000
Mzdové náklady včetně zák. pojištění 190000
Jiné ostatní náklady 3000
Odvod BS diecézi 4000
Celkem                   314000

Aktiva: Pokladna k 31.12. 2013 0
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12. 2012 20000

Provozní hospodářský výsledek: - 4000

4)  Zpráva revizní

Výdaje  projektů  byly  řádně  vyúčtovány  dárcům.  Revizorky  účtů  překontrolovaly  ve  spolupráci  s  f inanční
zpravodajkou  stav  účetnictví ,  vedení  seši tu  sbírek  a ověři ly  s tav pokladní  hotovost i .

http://www.monteko.cz/citoliby

