
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 

údaje v tisících Kč FARNOST KAPLICE 

finanční prostředky k 1. 1. 2005 38,7  

sbírky (včetně odeslaných na různé 

potřeby) 
 88,0 

sbírky zůstávající 65,8 

průměr. nedělní sbírka 1,3 

dary 49,9 45 tis od okolních farností 

příspěvky od státu, obce, diecéze 565,0 od MÚ 115 tis, z MK 400 tis, z biskup. 50 tis. 

příjmy ostatní 400,0 (z prodeje fary v Pohoří – 1. splátka) 

příjem celkem 1102,9  

výdaje  bohoslužebné 10,9 (svíce, víno, kadidlo...) 

opravy 

kostela 
 576,9  

opravy fary  61,4 místnost pro sport, osvětlení průjezdu ... 

 nátěry na faře+závěsy     8,6  

režie 

elektřina kostel 6,1  

el. proud, plyn, voda, - fara 19,4  

obyvatelé fary zaplatili: -11,7  

telefon 20,7  

dlouhodobý majetek 99,4 

kopírka 42,2; kára za auto 12,3 aparatura 24,9 

ping.pong. stůl 4  plyn. kamna 3  televizor 2,5 

koberec 3,5    hasící přístr. 5,5     tabule 1,5 ... 

provoz kopírky 2,0 (papír, barva) 

nábytek (fara i kostel) 37,6 
regály do knihovny, křesla, stolky,  

kuchyňská linka 

drobnější věci 14,8 
dárky, upomínky4,0; kancel. potřeby 1,8 

znalečné 6,0; věci na prodej (růžence ap.) 3,0 

knihy do farní knihovny 34,2 (i kazety) 

časopisy 2,5 do knihovny a na prodej  

občerstvení  2,5 (pro brigádníky a hosty) 

odvedené  sbírky  22,1 (na charitativní a diecézní potřeby) 

 fondy na opravy 5,1 (na biskupství) 

výdaje ostatní 24,7  

výdaje celkem    937,2  

výsledek hospodaření +165,7  

půjčky (+....poskytnutá, - ... přijatá) -135,2 jedná se o starší půjčku 

finanční prostředky k 31. 12. 2005 204,4  



FARNOSTI : Blansko Omlenice Rožmitál Rychnov 
Dolní 

Dvořiště 

finanční prostředky k 1. 1. 2005 28,8 30,6 26,5 33,5 781,0 

sbírky (včetně odesl. na různé potřeby) 14,0 11,9 16,6 1,8  6,6 

                      sbírky zůstávající 11,1 8,5 14 1,8 4,7 

                      průměr. nedělní sbírka   0,2 0,15 0,26 0,3 0,3 

dary  43,8 
náhrada 

škod 3,6 
2,8 28,4 

příspěvky od státu, obce, diecéze     510,0 

příjmy ostatní  
nájem 

10,0 

nájem 

2,2 

úroky 

0,2 

úroky 

8,0 

příjem celkem 14 65,7 22,4 4,9 553,0 

výdaje  bohoslužebné 1,3 1,3 2,4 
svíce 

0,4 
 

opravy kostela    2,4   704,8 

opravy fary  0,8 27,5    

opravy ostatní  6,9     

režie 

elektřina kostel 2,5 2,1 1,5   

el. proud, plyn, voda, - fara 1,0 0,8 1,1   

obyvatelé fary zaplatili: až letos 3,0 viz náj.   

dlouhodobý majetek 

nebo ostatní výdaje 

zvonek 

0,5 

čerpadlo 

bojler 6,6 
 

pojištění 

1,7 

poplat. 

bance 1,1 

poplatky 

bance 1,0 

pojiš. 1,7 

kancio- 

nály 1,2 

nábytek (fara i kostel) 0,7 1,4  0,7  

znalečné  1,9 1,7   

časopisy 0,3 0,5 0,2  0,5 

dar kaplické farnosti na 

kopírku, káru a společnou režii 
10,0 10,0 10,0 10,0  

odvedené 
sbírky na charitativní. a 

diecézní účely 
2,9 3,4 2,6  1,9 

 fondy na opravy-na biskup. 1,0 0,8 0,7 0,5 0,7 

výdaje ostatní 2,1 2,2 daň 0,5 0,1 
ověř. list. 

poštovné,

1,2 

výdaje celkem 30,0 60 20,7+5 14,5 713,0 

výsledek hospodaření -16,0 +5,8 -3,3 -9,5 -160,0 

půjčky (+....poskytnutá, - ... přijatá)  +105,2 +5,0   

finanční prostředky k 31. 12. 2005 12,8 36,4 23,2 24 620,9 



 


