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

      /Žalmy 25:21/
Výroční zpráva za rok 2015

1) Zpráva duchovní

V roce 2015 se na Peruci  konalo  21 bohoslužeb se svátostí  večeře  Páně,  které  vysluhoval  br.
farář  Ivo  Šimůnek.  Dále  se  konalo  30  pobožností,  které  vedl  br.  kazatel  Ing.  Ivo  Kraus,  br.
farář  Ivo  Šimůnek  (1x),  s.  pastorační  asistentka  Jana  Blábolilová  z  Cítolib  (1x).  Průměrná
účast  na  bohoslužbách  činila  10  osob  a  na  pobožnostech  9  osob.  Celková  průměrná  účast
činila  9  osob.  Nejnavštěvovanější  pobožnost  byla  24.12.  2015  (28  osob)  na  Štědrý  večer.  K
31/12/2015 ukončil  svoji  duchovenskou službu br. farář  Ivo Šimůnek odchodem do důchodu.
Od 1/1/2016 administruje naši  NO s. farářka Helena Smolová z Loun.

2) Zpráva matriční

Náš sbor měl k 31.12.2015 celkem 43 členů,  z toho 15 mužů a 28 žen.  Církevní  daň zaplatilo
14  členů.  Počet  členů  do  18  let  3,  18-60  let  14,  61  a  více  26.  Přírůstky  křtem  0.  Zjištění
zemřelí  1 (pohřeb s.  Švajcrová panenský Týnec).  Vystoupivší 0,  odstěhovaní  0. Rada starších
má 5 členů, 2 revizory a 1 náhradníka.  Ve sboru  slouží 2 duchovní (kněz a kazatel).

3) Zpráva hospodářská

V  roce  2015  byly  provedena  oprava  střechy  na  faře  v  částce  cca.  208.000,-  Kč.  Hrazeno
převážně  z  půjčky od diecéze,  kterou  řádně  splácíme  od 2015/9.  Služební  byt  na  faře  v  roce
2015  obýval  nájemník  p.  Dušínský.  Nájem  od  nového  nájemce  byl  vybírán  řádně  vyjma
jednoho  sporného  nájmu  za  měsíc  8/2015,  kdy  došlo  k  havárii  vody  a  vytopení  bytu.  Po
jednání  byla  nájemci  poskytnuta  sleva  na  vodném ve  výši  500  Kč.  Dlužný  nájem  je  splácen
postupně  a  do  prodloužení  nájmu  od  1/7/2016  by  měl  být  splacen  zcela.  Částka  je  krytá
kaucí,  kterou  složil  nájemce  při  uzavření  nájemní  smlouvy.  Naši  dělníci  VPP  v  roce  2015
vybrousili  a natřeli  vrata a natřeli  okna v kapli M.J. Husa.

V  roce  2015  dobíhal  projekt  Rekultivace  židovského  hřbitova  u  Hřivčic,  který  financoval
Nadační  fond  obětem  Holocaustu  a  Úřad  práce  Louny.  Všem  dárcům  byly  projekty  řádně
vyúčtovány.  Nebyl  pořízen  žádný  drobný  majetek  nad  1000  Kč.  Stavební  činnost  zajišťoval
nově  vzniklý  Spolek  pro  obnovu  židovských  památek  na  Perucku,  naši  dělníci  VPP  sekali
trávu a občasně pomáhali  stavebníkům.

3) Zpráva finanční za běžnou činnost sboru (podrobně viz.  přílohy)

Příjmy činily  celkem 52150 Kč. Z toho sbírky v roce 2015 činily  9740 Kč, církevní  daň 3800
Kč,  nájemné  38600 Kč.  Úroky z  účtu  10  Kč,  dotace  činily  152212 Kč.  Výdaje  činily  celkem
227873  Kč.  Z  toho  údržba  budov  216690,  energie  7001  Kč,  administrativa  500  Kč,
bohoslužebné  výdaje  390  Kč,  domovní  daň  658  Kč,  pojištění  budov  2634  Kč,  bankovní
poplatky  1483  Kč,  výlet  Krakovec  4600  Kč,  odvod  BS  5291  Kč,  mzdy  151082  Kč.
Hospodářský  výsledek  za  rok  2015  účetně  činí  ztrátu  –  185967  Kč.  Ta  byla  uhrazena  z
půjčky  od  DR  ve  výši  200000  Kč  (na  opravu  střechy  fary).  Stav  bankovních  účtů  k
31/12/2015  činil  133866  Kč,  z  toho  BÚ  71168  Kč,  dotační  účet  62698  Kč,  stav  pokladní
hotovosti  činil  686 Kč.  Rozpočet na rok 2016 vychází z predikcí roku 2015.

4) Zpráva revizní

Výdaje  projektů  byly  řádně  vyúčtovány  dárcům.  Revizorky  účtů  překontrolovaly  ve
spolupráci  s  finanční  zpravodajkou  vedení  sešitu  sbírek  a  ověřily  stav  pokladní  hotovosti.
Stav účetnictví  překontrolován dosud nebyl z důvodu nedodání podkladů církevní účetní.

http://www.monteko.cz/citoliby

