Zápis ze zasedání ekonomické rady
farnosti Červený Kostelec
Dne: 5. 4. 2022
Přítomni: Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Ing. Pavel Matyska, Ing. Jaroslav Pitřinec, Kamil
Regner, Vratislav Ansorge, Mgr. Michal Pokorák
Hosté: Jiří Regner (bod č. 1), Jiří Hanuš (bod č. 3)
1. Farní pozemky
• J. Regner informoval o zaregistrování územní studie, čímž se otevřela možnost postavit
rodinný dům na třech farních pozemcích.
• ER doporučuje rozparcelovat pozemek farnosti na stavební pozemky. Pozemek se nachází
v lokalitě ul. Jestřebí, která navazuje na ulici Souběžnou a V Zahradách.
• ER doporučuje nechat město Č. Kostelec naprojektovat sítě k jednotlivým farním
pozemkům.
• ER doporučuje zachovat pronájem pozemků OD Impro.
• ER doporučuje případný prodej farních pozemků až v době, kdy bude mít farnost připravené
významné investiční projekty k realizaci (rekonstrukce fary, rekonstrukce stodoly apod.).
• Farnost pošle na biskupství (zřizovatel) žádost o schválení rozparcelování pozemku.
2. projekt: Západní průčelí kostela
• Realizace bude nejspíš v tomto roce (2022).
• Na starosti Pavel Matyska. Až bude mít farnost finální rozpočet realizace, požádá město
Červený Kostelec dopisem o dotaci na západní průčelí. Součástí bude i rozpočet na věž.
Předběžně je to na městě domluveno.
• Farnost požádala o příspěvek z Fond solidarity – čekáme na vyjádření biskupství.
• Královéhradecký kraj daruje na tento projekt 32 000,- Kč.
3. projekt: Oprava interiéru kostela
• Na zasedání ER byl pozván p. Jiří Hanuš s žádostí o vyjádření se k elektrice v interiéru kostela
a s žádostí o pomoc při koordinaci jednotlivých aktivit za farnost v projektu Oprava interiéru
kostela. Pan Hanuš s touto rolí souhlasí.
• Tento rok (2022) je cílem vybrat dodavatele a připravit kompletní projektovou dokumentaci,
abychom mohli požádat o různé dotace. S realizací počítáme v příštím roce (2023).
• ER doporučuje přidat do plánu projektů ošetření oltářů a soch proti červotoči. To bude
vhodné realizovat souběžně s postaveným lešením při opravě interiérů kostela.
• Oslovujeme dodavatele na osvětlení interiéru kostela, na výmalbu i na obnovu
elektroinstalace.
Zapsal: Mg. Michal Pokorák, upravil a schválil: P. Miloslav Brhel

