Zápis ekonomické rady
ze dne 11. 10. 2022
PŘÍTOMNI
- P. M. Brhel, K. Regner st., P. Matyska, V. Ansorge st., M. Pokorák, J. Pitřinec
- Hosté: J. Hanuš st.
FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
- Pan farář vše uvede, investiční akce představí v obecné rovině a prezentuje ostatní
záležitosti.
- Detaily plánovaných investičních akcí představí P Matyska s J. Hanušem.

EXTERIÉR KOSTELA
Západní průčelí
- Farnost požádá nové vedení města o příspěvek na opravu exteriéru kostela, o kterém
již pan farář předběžně mluvil s panem starostou a místostarostou.

INTERIÉR KOSTELA
Elektroinstalace
- Dodavatel: P. Koutský
- Odhadovaný rozpočet: 300 tis. Kč.
- Předpokládaný termín realizace: začátek prací domluven na duben 2023 po
Velikonocích. Na elektrikářské práce bude potřeba cca 1 měsíc.
- Lešení bude potřeba za oltářem – je potřeba zařídit. Na boční oltáře si elektrikář poradí
s lešením sám.
- Elektrikář si vše vyseká. Zednické práce na začištění si bude muset farnost udělat sama,
stejně i přípravu pro výmalbu.
- J. Hanuš s P. Matyskou sepíšou, co bude potřeba za nárazové práce (odsunout lavice,
apod), poté oslovíme dobrovolníky.
Ozvučení kostela
- požadavky muzikantů na ozvučení zajistí pan farář, zároveň se zeptá na možnosti
ozvučení hřbitovní kaple.
Alarm
- J. Pitřinec zkonzultuje s p. Koutským.

Osvětlení
- Dodavatel: p. Dočkal
- Odhadovaný rozpočet: 200 tis Kč
- Předpokládaný termín realizace: po dokončení elektroinstalace květen-červen 2023
- Koncem října bude instalováno nové světlo ''na zkušenou.''
Výmalba
- Dodavatel: p. Vacek, Hlinsko, odhadovaný rozpočet: 500 tis. Kč
- Předpokládaný termín realizace: červen-červenec 2023
Místnost u staré zpovědnice
- Pokud se tato místnost bude přestavovat, bylo by potřeba udělat nové dveře a vchod
zvenčí, odhlučňovací stěnu včetně nové elektroinstalace a osvětlení.
Záchod
- K. Regner představil členům ER půdorys místnosti, kde bude WC. V místnosti zůstane
dostatečný prostor pro prostředky na úklid kostela, stojánky, případně aparaturu a jiné
věci, které dnes v místnosti jsou uloženy.
Brigádnické práce
- Bude potřeba zajistit brigádníky na odtažení lavic, sundání soch, jejich očištění, atd.
Práce začnou po Velikonocích 2023.
- Bude důležité najít vhodný prostor pro uskladnění soch, křížové cesty, aj.
Číselník písní
- Z farnosti vzešel podnět na dodatečný číselník pro kněze a asistenci v presbytáři
kostela. J. Hanuš osloví firmu, která nám dělala číselník.

Příští setkání ER
- úterý 15.11. v 19:00

