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      Výroční zpráva za rok 2019 

 

 

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. 
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Základní informace o spolku  

 

Název a sídlo spolku: 

Spolek pro obnovu kaple Botschen , č.p. 233, 403 35 Libouchec. 

Složení členské základny spolku k 31.12.2019 

Jiřina Bischoffiová  Předsedkyně  

Jiří Bolík  Místopředseda  

Ing. Petr Menclík  Člen  
Ing. Jana Davidová (Dyršmídová) Člen  

Mgr. Jan Kvapil PhDr. Člen  
Ing. Jiří Jandásek  Člen  

Ing. Iveta Krupičková Člen  
Petra Šofrová  Člen ( účetní spolku)  

V průběhu roku 2019 vstoupili do členství Ing. Jiří Jandásek, Petra Šofrová a Ing. Iveta Krupičková. 

 

Běžný účet spolku : KB a.s. 115-5207170237/0100  

Stav účtu k 31.12.2019 je 32 163,88 Kč 

Účet pro veřejnou sbírku : KB a.s. 115-5338480227/0100 

Stav účtu k 31.12.2018 je 134 004,74 Kč  

 

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 2019 

Na začátku roku 2019 byly zahájeny přípravy na pokácení nebezpečných stromů u kaple. To, že bylo 

nutné stromy pokácet, nás mrzí, protože i ony dokreslovaly toto magické místo a jistě byly vysazeny 

hned po výstavbě kaple, ale jejich stav ohrožoval samotnou kapli. Kácení proběhlo v měsíci březnu. 

Stromy odborně pokácel Jan Geletič a dřevo bylo prodáno. Z výtěžku byly zaplaceny náklady na 

kácení.  

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/358654703-spolek-pro-obnovu-kaple-botschen/detail-uctu-1155207170237.shtml
http://www.kaplelibouchec.cz/
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V následujících měsících byly konečně zahájeny práce na záchraně kaple. V roce 2019 se podařilo 

zrekonstruovat střechu kaple (dozdění věnce, vyspravení krovu, konzervace proti dřevokazným 

houbám, výměna latí a střešní krytiny, svody), zrestaurovat a zachovat vnitřní pevnou vazbu 

stropu, staticky zajistit kapli ocelovými táhly, zhotovení nových klempířských prvků – oplechování 

atik. Tyto zásadní kroky v záchraně kaple se podařily díky podpoře dárců, vč. nadací a dotaci 

Ústeckého kraje.  

Poskytnuté dotace a granty v roce 2019: 

Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 

krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 - poskytnuta dotace 200 000 Kč (použito na rekonstrukci 

střechy) 

Ústecká komunitní nadace – Fond Renesance - 100 000 Kč (použito na pevnou vazbu stropu a 

zajištění ocelovými táhly)  

Nadace The Friends of Czech Heritage  - 2 000 GB tj. 60 000 Kč (použito jako spolufinancování 

rekonstrukce střechy)  

Nadace Občanského fora  - 30 000 Kč  (použito na klempířské prvky – oplechování atik)  
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Benefiční koncerty  

Spolek také požádal o dotaci ve výzvě v rámci Programu na podporu komunitního života, kterou 

vyhlásila MAS Labské skály. Díky této podpoře bylo možné zrealizovat 3 benefiční koncerty a to 31. 

5. 2019 v kostele Tří svatých králů v Libouchci. Program: Hudba varhan vzdálených, Robert Fuchs – 

varhany, Pavla Švestková – zpěv. 

 

V kostele sv. Anny v Tisé 7. 9. 2020 se stejným programem i účinkujícími. 

Na sále zámku v Jílovém 24. 10. 2019 s programem FLAMENCO OLÉ, zpěv Pavla Švestková, španělská 

kytara MGA Filip Moravec. 

Při těchto koncertech byla propagována veřejná sbírka a byla k dispozici zapečetěná kasička, do 

které účastníci koncertů přispívali.  

 

Příprava dalších dílčích  projektů – OKNA. 

Požádali jsme restaurátora Jana Karka o zpracování návrhu na vitrážová okna včetně rozpočtu. Pan 

Karko provedl průzkum u kaple, kdy pod rozbitými okny dohledal zbytky střepů. Podle tohoto 

materiálu odhadl pravděpodobný vzhled vitráží: 

4 ks kulatá okénka celkový rozpočet vč. montáže 27 000 Kč  

Okno nad vchodem do kaple - rozpočet 120 000 Kč včetně rámu a montáže  

Okno nad vchodem do krypty - rozpočet 100 000 Kč včetně montáže  
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Na realizaci okna nad vchodem do kaple byla podána žádost o grant do grantového kola Ústecké 

komunitní nadace - se žádostí o 50 000 Kč - grant byl v závěru roku 2019 schválen (realizace 

proběhne v roce 2020). 
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Koncem roku 2019 započala také příprava žádosti o dotaci do Programu pro záchranu drobných 

památek 2020 na financování střechy na věži. 

V průběhu roku 2019 probíhala jednak veřejná sbírka prostřednictvím zapečetěné kasičky, možným 

zasláním na sbírkový účet a přes portál Darujme.cz.  

Všem dárcům, kteří podpořili záchranu kaple v roce 2019, velmi děkujeme! 
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Zpráva o hospodaření za rok 2019  

 
Tab. č. 1 

Hospodaření Spolku pro obnovu kaple Botschen za rok 2019 

   

Číslo účtu Název účtu   

501 Spotřeba materiálu                         -   Kč  

518 Ostatní služby        543 068,39 Kč  

538 Ostatní daně a poplatky                800,00 Kč  

542 Ostatní pokuty a penále                         -   Kč  

549 Jiné ostatní náklady             3 083,18 Kč  

Náklady celkem        546 951,57 Kč  

649 Jiné ostatní výnosy          20 200,00 Kč  

682 Přijaté dary        340 519,00 Kč  

684 Přijaté členské příspěvky             3 500,00 Kč  

691 Dotace        225 500,00 Kč  

Příjmy celkem        589 719,00 Kč  

      

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ - zisk          42 767,43 Kč  

 
 

Komentář k tab. č. 1 
 
518 – ostatní služby: kácení stromů a úprava povrchu v lesoparku, roční poplatek Darujme.cz, 
hudební produkce na koncertech v Libouchci, Tisé a Jílovém, oprava střechy a stropu, stavební dozor 
k opravám, poštovné 
 
538 – ostatní daně a poplatky: poplatky za mapy a za ohlášení stavby 
 
549 – jiné ostatní náklady: poplatky bankovních účtů, poplatky Darujme.cz 
 
649 – jiné ostatní výnosy: za palivové dřevo z lesoparku 
 
682 – přijaté dary: dary na provozní činnosti spolku  (Kvapil 2 400 Kč a Menclík 12 000 Kč) 
dary na obnovu kaple na účet veřejné sbírky (Liesel 10 000 Kč, Friends of Czech Heritage 60 000 Kč, 
obec Libouchec 100 000 Kč, Ústecká komunitní nadace 100 000 Kč, Historický spolek města Bíliny 
4 000 Kč, dárci přes Darujme.cz 27 409 Kč, drobní dárci přímo na účet veřejné sbírky  10 549 Kč, dary 
z pokladničky 14 161 Kč 
 
684 – přijaté členské příspěvky: Bischoffiová 
 
691 – dotace: Ústecký kraj 200 000 Kč, MAS Labské skály 25 500 Kč 
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Tab. č. 2 
Přehled činností spolku  

činnost výdaje krytí 

vlastní činnost spolku     

splátka půjčky 20 000,00 Kč   

poštovné 262,00 Kč   

poplatky Darujme 809,49 Kč   

ostatní poplatky (mapy, ohlášení stavby) 800,00 Kč   

poplatky běžného účtu 1 797,00 Kč   

poplatky účtu veř. sbírky 1 286,18 Kč   

členské příspěvky   3 500,00 Kč 

dary na činnost spolku   14 400,00 Kč 

tržby za palivové dřevo   7 054,67 Kč 

celkem 24 954,67 Kč 24 954,67 Kč 

obnova kaple a lesoparku     

kácení stromů a úprava povrchu lesoparku 7 865,00 Kč   

oprava střechy 332 820,26 Kč   

oprava stropu 161 311,64 Kč   

stavební dozor 10 000,00 Kč   

dotace Ústecký kraj   200 000,00 Kč 

příspěvek Ústecká komunitní nadace   100 000,00 Kč 

tržby za palivové dřevo   41,51 Kč 

veřejná sbírka   211 955,39 Kč 

celkem 511 996,90 Kč 511 996,90 Kč 

Koncerty pro kapli     

hudební produkce 30 000,00 Kč   

dotace MAS Labské skály   25 500,00 Kč 

tržby za palivové dřevo   4 500,00 Kč 

celkem 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

účetní zisk spolku   42 767,43 Kč 

celkem spolek 566 951,57 Kč 609 719,00 Kč 
 
Výdaje a jejich krytí se neshoduje s celkovými účetními náklady a příjmy o 20 000 Kč, což je splátka 
půjčky, která je pouze výdajem spolku a nezahrnuje se do nákladů v účetnictví. 
 
Tab. č. 3  

Přehled o stavu majetku, závazků a pohledávek  Spolku pro obnovu kaple Botschen 

   

  stav k 1. 1. 2019 stav k 31. 12. 2019 

stavby               123 033,00 Kč                 123 033,00 Kč  

pozemky                 76 967,00 Kč                   76 967,00 Kč  

peníze na běžném bankovním účtu                      856,35 Kč                   32 163,88 Kč  

peníze na sbírkovém účtu               116 240,00 Kč                 134 004,74 Kč  

peníze v pokladnách                   1 729,00 Kč                     5 792,00 Kč  

závazky                      367,84 Kč                 190 000,00 Kč  

pohledávky                               -   Kč                                 -   Kč  
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Komentář k tab. č. 3 
 
Závazky jsou příspěvek ve výši 30 000 Kč od Nadace Občanského fóra na klempířské prvky věžičky, 
jejichž oprava bude realizována v roce 2020 a zůstatek dlužné částky půjčky na koupi kaple a 
lesoparku ve výši 160 000 Kč. 
 
Vyúčtování veřejné sbírky za období 11. 11. 2018 – 10. 11. 2019 bylo předloženo v termínu na Krajský 
úřad ústeckého kraje. Do dnešního dne není znám výsledek kontroly průběžného vyúčtování. 
 
Hospodaření Spolku pro obnovu kaple Botschen za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 42 767,43 Kč. 
 
Po uplatnění zákonných odpočitatelných položek nemá spolek daňovou povinnost. 
  
Výsledek hospodaření za rok 2019 se navrhuje zúčtovat do základního jmění spolku. 
 
 
V Libouchci dne 12. 3. 2020 
 
 
Sestavila: P. Šofrová  
 

                                                

 

 

 

 

 

 


