Zápis ze zasedání ekonomické rady farnosti
Červený Kostelec
Dne:
Přítomni:

3. 9. 2019
Mgr. Miloslav Brhel, Mgr. Jan Lukeš – kaplan,
Ing. Pavel Matyska, Ing. Jaroslav Pitřinec, Vratislav Ansorge
Mgr. Michal Pokorák, pí. Věra Fialová, pí. Jaroslava Kollertová

Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:
Projednáno:
Dnešní jednání začalo netradičně přípitkem a pohoštěním. Potom se jednotliví členové představili novému
duchovnímu správci naší farnosti otci Mgr. Miloslavu Brhelovi
1. Stav finančních prostředků farnosti – celkem na účtech a v pokladně: 635.839,28 Kč
2. Prohlídka fary – členové ekonomické rady se seznámili se změnami na faře – využití některých
místností. Při této příležitosti bylo konstatováno, že je nutné provést některá opatření k úsporám energií –
zateplení oken, také projekt na modernizaci fary s využitím přilehlých objektů (ve výhledu).
3. Zděná přístavba ze dvora – je již zpracován projekt panem Markem Wajsarem. Stavba musí mít
stavební povolení, a proto je třeba projekt dopracovat. ERF se usnesla, že je nutné v tomto projektu
pokračovat a informovat farníky např. na farních internetových stránkách. Ke snížení nákladů by mohlo
přispět vyhlášení brigády na jaře.
4. Zrušení pevné telefonní linky – náklady jsou zbytečné, protože se na této lince hovory pouze přijímají,
a to ještě v malém množství. Mobilní telefony na oba kněze jsou k dispozici. Je třeba o této změně
informovat na farních stránkách, na stránkách Královéhradecké diecéze
i na vývěskách. ERF odsouhlasila zrušení pevné linky.
5. Plynový kotel na faře – kotel je starý 16 roků a je neustále opravován. Bylo by nutné vyvložkovat
komín. Po dohodě s panem Novotným odsouhlasila ERF výměnu kotle za nový kondenzační kotel, kde bude
jistě úspora ve spotřebě plynu a také nebude nutné vložkovat komín. Je nutné zjistit cenové podmínky
a možnosti výrobců, abychom se lépe orientovali.
6. Další opravy ve výhledu – oprava fasády fary, malování v kostele, oprava průčelí kostela. Je to velice
finančně náročné, a proto máme v Komerční bance založen účet na povolenou sbírku. Na tyto účely je
možné přispívat do pokladničky přímo v kostele, nebo poslat příspěvek na účet č. 115-2250257/0100.
Dále jsou ve výhledu menší opravy – nátěr lavic (nyní lepí), nátěr a oprava schodů do patra na faře
a generální úklid kostela (prach ze soch), lustrů a oken, atd..
zapsala: Jaroslava Kollertová
schválil: P. Miloslav Brhel

