
Zápis ekonomické rady 

ze dne 7. 9. 2022 
Přítomni: Pan farář M. Brhel, K. Regner st., P. Matyska, V. Ansorge st., M. Pokorák 

Hosté: J. Hanuš st. (na body ohledně opravy kostela) 

 

Oprava západního průčelí kostela 

• Farnost dostala dvě cenové nabídky na opravu západního průčelí kostela. 

• ER pověřuje Pavla Matysku k zajištění firem pro rozbor současné omítky, fasády 

a vnitřní výmalby kostela (s pomocí Pavla Macha). Podle toho se bude dále jednat 

ohledně potvrzení, či úprav rozpočtu přijatých cenových nabídek. 

 

Pracovní skupinka 

• ER odsouhlasila vytvoření pracovní skupiny pod vedením J. Hanuše k zamýšleným 

investičním akcím ve farním kostele.  

• ER pověřuje p. faráře k oslovení navržených členů pracovní skupiny. 

• Pracovní skupina se bude pravidelně scházet a řídit investiční akce na kostele po 

technické a odborné stránce.  

• Pracovní skupina bude pravidelně informovat o průběhu prací a připravovat ER 

podklady k rozhodnutí o projektových a finančních změnách jednotlivých investičních 

akcí. 

 

Oprava interiéru kostela 

• Začátkem září proběhlo setkání zástupců ER s paní Paterovou z Národního 

památkového ústavu. 

o Z jednání vzešel požadavek paní Paterové, že pokud bude nové elektrické vedení 

v nových trasách, chce, aby se udělaly na těch místech sondy, zda tam nejsou 

historické fresky. 

o Pavel Matyska osloví firmu na exteriér i interiér, viz bod výše. 

• Elektřina v kostele a osvětlení 

o Elektřina se bude předělávat kompletně. Je domluvené, jak by měla nová 

elektroinstalace vypadat a kudy povede. 

• WC vedlejší kaple 

o Potřebné parametry pro vozíčkáře zjistí P. Matyska skrze projektanta. 

 



Další 

• Oprava hlavního lustru 

o Pavel Matyska zajistí někoho na opravu lustru. Máme přislíbeno zafinancování 

této opravy. 

• Topení v kostele – úspory 

o ER se usnesla, že se bude zapínat topení podle počtu lidí v kostele – lze zapnout 

jen jednotlivé bloky lavic. Zejména ve všední dny. Zároveň se sníží čas, po který 

bude topení zapnuto – vzhledem k navýšení cen za elektřinu. 

• Farní shromáždění 

o ER počítá s tím, že v pátek 21. 10. během farního shromáždění seznámí farníky 

s finančním stavem farnosti a s plánovanými opravami. 

• Farní pozemky 

o Geometrický plán je rozpracován. Farnost by se měla poměrně podle plochy 

spolupodílet na financích za geom. plán. 

o Poté se bude aktualizovat smlouva s nájemcem farních pozemků – výměra 

zůstává, ale změní se čísla pozemků. 

• Farní den 

o ER se usnesla, že občerstvení na farních dnech se bude financovat na základě 

Dobrovolných příspěvků farníků. U občerstvení bude uvedeno doporučení, kolik 

co stojí. 

 


