Spolek pro obnovu kaple Botschen, Libouchec 233, 403 35 Libouchec

Výroční zpráva za rok 2018
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Spolek pro obnovu kaple Botschen, Libouchec 233, 403 35 Libouchec
Úvodní slovo
Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec najdete ukrytou
secesní kapli z konce 19. století. Je možné, že je to možná vůbec první secesní
stavba v okolí. Kaple patřila rodině továrníka Friedricha Botschena, který je
pohřben v kryptě nacházející se pod kaplí. V současné době je podobně jako
historie jejího původního vlastníka kaple zapomenutá, zdevastovaná a
zchátralá. Myslíme si, že historie nemá být zapomenuta a stavby, které jsou
jejími svědky mají zůstat zachovány pro nás všechny a ty, co přijdou po nás.
Proto vznikl Spolek pro obnovu kaple. Spolek si klade za cíl zachovat
tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a
také zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním
způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec. Zkrátka bychom rádi
vrátili touto drobnou aktivitou světu to, že po něm můžeme chodit.

Základní informace o spolku

Název a sídlo spolku:
Spolek pro obnovu kaple Botschen , č.p. 233, 403 35 Libouchec.
Složení členské základny spolku k 31.12.2018
Jiřina Bischoffiová
Jiří Bolík
Ing. Petr Menclík
Ing. Jana Davidová (Dyršmídová)
Mgr. Jan Kvapil PhDr.
Účetní spolku: Petra Šofrová

Předsedkyně
Místopředseda
Člen
Člen
Člen

Běžný účet spolku : KB a.s. 115-5207170237/0100
Stav účtu k 31.12.2018 je 856,35 Kč
Účet pro veřejnou sbírku : KB a.s. 115-5338480227/0100
Stav účtu k 31.12.2018 je 116 240,00 Kč
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Spolek pro obnovu kaple Botschen, Libouchec 233, 403 35 Libouchec
Internetové stránky: www.kaplelibouchec.cz
Facebook: Kaple Libouchec

Spolek je registrován pod složkou L 10652 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad
Labem
Aktivity spolku v roce 2018
V průběhu roku 2018 probíhala jednak veřejná sbírka, byl založen účet na portálu Darujme.cz.
V roce 2018 byla také vypracována projektová dokumentace obnovy kaple. Na sbírkový účet bylo
nastřádáno dárci 116 240 Kč. Současně byla připravována žádost o dotaci do programu na podporu
drobných památek Ústeckého kraje (o které bude rozhodnuto na jaře 2019) a žádost o grant do
Ústecké komunitní nadace na Pevnou vazbu stropu kaple (v listopadu nám byla podána zpráva o
schválení grantu).
Byla vypracována zpráva Mgr. Jitkou Müllerovou, certifikovanou arboristkou o stavu stromů
(jedlovců a buku) u kaple. Tato zpráva byla zkonzultována s lesním hospodářem, který má les kolem
kaple na starosti. Předmětem posouzení bylo 15 ks jedlovců kanadských (Tsuga canadensis) na p.p.č
361 k.ú. Libouchec a do hodnocení byl zahrnut i buk lesní (Fagus sylvatica) na p.p.č. 796/3, neboť kapli
v případě pádu či rozlomení přímo ohrožuje. Bylo rozhodnuto, vzhledem ke stavu jedlovců o jejich
pokácení, neboť ohrožují stavbu kaple a mohlo by dojít k jejich zlomení (vyvrácení) a pádu na kapli.
Stejně tak je nutné pokácet dub v blízkosti kaple. Zdravotní stav a stabilitu buku silně narušuje
tlaková vidlice v hlavním větvení, s trhlinou hluboko zasahující na obě strany kmene. Nad defektem
byla amatérsky provedena vazba 2 kovovými obručemi, připevněnými navíc do borky kovovými hřeby.
Rozsahem poškození se stav stromu blíží k havarijnímu, na stanovišti je neperspektivní.
Pokácení stromů bude zrealizováno na jaře 2019 v době vegetačního klidu.

Nejdůležitější věcí v roce 2018 bylo, že jsme mohli odkoupit kapli do vlastnictví spolku. Člen spolku
Petr Menclík, poskytl spolku půjčku ve výši 200 000 Kč (se splatností na 10 let). Je to velký závazek,
ale jinak by nebylo možné kapli opravovat, nebylo by možné získat žádné dotace a granty. Zápis do
katastru proběhl v srpnu 2018.
V listopadu (27.11.2018) byl uspořádán Benefiční koncert Teplické konzervatoře na zámku v Děčíně.
Výtěžek byl věnován na obnovu kaple.
Po celý rok probíhala propagace veřejné sbírky a našich aktivit na Facebooku.
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, kteří přispěli do veřejné sbírky, propagují náš záměr
zachránit kapli !
Jiřina Bischoffiová – předsedkyně Rady spolku

3

Spolek pro obnovu kaple Botschen, Libouchec 233, 403 35 Libouchec

4

Spolek pro obnovu kaple Botschen, Libouchec 233, 403 35 Libouchec

5

Spolek pro obnovu kaple Botschen, Libouchec 233, 403 35 Libouchec
Zpráva o hospodaření
za rok 2018
Tab. č. 1

Hospodaření Spolku pro obnovu kaple Botschen za rok 2018
Číslo účtu
501
518
538
549

Název účtu
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady

1 271,00 Kč
30 128,81 Kč
14 608,00 Kč
2 024,00 Kč

Náklady celkem
649
682
684

Jiné ostatní výnosy
Přijaté dary
Přijaté členské příspěvky

48 031,81 Kč
4 970,00 Kč
145 931,00 Kč
14 000,00 Kč

Příjmy celkem

164 901,00 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - zisk

116 869,19 Kč

Komentář k tab. č. 1
501 – spotřeba materiálu: nákup kasičky na veřejnou sbírku
518 – ostatní služby: zaměření kaple a projektová dokumentace, registrace a roční poplatek
Darujme, autobus pro muzikanty na benefiční koncert
538 – ostatní daně a poplatky: poplatek za vklad na katastrální úřad, daň z převodu nemovitosti
(kaple + pozemek)
549 – jiné ostatní náklady: poplatky bankovních účtů, poplatky Darujme
649 – jiné ostatní výnosy: vstupné z benefičního koncertu
682 – přijaté dary: dary na provozní činnosti spolku a na splátku půjčky Kaple (24 000 Kč z toho
20 000 Kč obec Libouchec)
dary na obnovu kaple (121 931 Kč z toho: PERLA TEAMWORKS 7 000 Kč, Menclík 11 000 Kč, Kvapil
1 600 Kč, Dyršmídová 3 000 Kč, Liesel 10 000 Kč, Mikroregion Labské skály 10 000 Kč, Obec Tisá
45 000 Kč, Spolek pro Tisou 5 000 Kč, Bischoffi 10 000 Kč, dárci přes Darujme 3 800 Kč, drobní dárci
přímo na účet 6 250 Kč, dary z pokladničky 9 281 Kč)
684 – přijaté členské příspěvky: Bischoffiová

Tab. č. 2
Přehled o stavu majetku, závazků a pohledávek Spolku pro obnovu kaple Botschen
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stavby
pozemky
peníze na běžném bankovním účtu
peníze na sbírkovém účtu
peníze v pokladnách
závazky
pohledávky

stav k 1. 1. 2018
- Kč
- Kč
22 324,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

stav k 31. 12. 2018
123 033,00 Kč
76 967,00 Kč
856,35 Kč
116 240,00 Kč
1 729,00 Kč
180 367,84 Kč
- Kč

Komentář k tab. č. 2
Závazky jsou náklady na poplatek Darujme za leden - září 2019 uhrazené v roce 2018 ve výši 367,84
Kč a zůstatek nesplacené půjčky od P. Menclíka ve výši 180 000 Kč. 25. 7. 2018 P. Menclík půjčil
spolku bezúročně 200 000 Kč na nákup kaple se splatností 10 let.

Krajským úřadem Ústeckého kraje proběhla kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období
od 19. 10. 2017 do 10. 11. 2018 bez připomínek se závěrem, že za kontrolované období nebyly
využity veškeré získané prostředky na účel, pro který je sbírka konána.

Hospodaření Spolku pro obnovu kaple Botschen za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 116 869,19 Kč.
Spolek neměl daňovou povinnost, protože si v daňovém přiznání uplatnil podle par. 20 odst. 7
Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. odpočitatelnou položku na snížení základu daně ve výši
116 869 Kč. Uspořenou daň ve výši 22 205 Kč musí spolek do 3 let použít na svou hlavní činnost.
Výsledek hospodaření za rok 2018 se navrhuje zúčtovat do základního jmění spolku.

V Libouchci dne 26. 3. 2019

Sestavila: P. Šofrová
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