
Zápis ze zasedání ekonomické rady 

farnosti Červený Kostelec 
 

Dne:    18. 2. 2020 

Přítomni: Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Ing. Pavel Matyska, Ing. Jaroslav 

Pitřinec, Vratislav Ansorge, Mgr. Michal Pokorák, pí Jaroslava Kollertová 

Nepřítomni:     

Omluveni:   

Hosté:        Ladislav Brát (na bod č. 1), Mgr. Jan Lukeš – farní vikář 

           

Projednáno: 

1. Přístavba ze dvora fary – Pan Ladislav Brát, který je zednický mistr, dodal několik 

podnětů k budování přístavby z farního dvora. Pomohl by po stavební stránce. Budeme 

potřebovat další pomocníky. Proto se ERF rozhodla již nyní vyhlásit brigádu na začátek 

května. Případní pomocníci by si mohli již naplánovat svůj čas. Bude nutné ještě oslovit 

někoho organizačně zdatného, aby se ujal řízení celé akce. Na starosti to má Ing. Pavel 

Matyska s Ing. Markem Wajsarem.  

2. Hospodaření farnosti za rok 2019 – ERF rozhodla umístit přehlednou tabulku 

hospodaření na nástěnku. 

3. E-mailová adresa – už je zřízen e-mail farnosti fara@farnostck.cz. 

4. Smlouvy o pozemcích – p. farář informoval o nových smlouvách s městem Červený 

Kostelec (pronájem pozemku, kde je školka). ERF se zároveň domluvila, že nebude 

prodávat pozemek, který mají v pachtu Schmidtovi, ale dále se bude pokračovat v pachtu. 

5. Ozvučení kostela pro hudebníky – ERF odsouhlasila nákup mikrofonu se stojanem 

za cca 9.000 Kč a malého mixážního pultu za cca 3.000 Kč. Na starosti má Mgr. Michal 

Pokorák. S realizací pomůže p. František Štěpán. 

6. Statika kůru – Ing. Pavel Matyska zná statika, který by přišel zjistit stav našeho kůru. 

Bude nutné rozebrat část podlahy a zjistit stav. 

7. Sbírky na opravy – již proběhly 3 sbírky. Chceme přehledně zveřejnit, kolik a na co 

bylo vybráno. Zároveň zveřejníme i termíny dalších sbírek a jejich účely. 

8. Stav budovy fary – komín je ve špatném stavu a okolo něj zatéká do fary, špatné jsou 

také střešní svody na přední části budovy a ničí se fasáda. Počítáme s opravením. Také se 

chceme zamyslet nad sváděním srážkových vod na vlastní pozemek – okolo kostela. 

Roční náklady na srážkovou vodu jsou cca 20.000 Kč. 

9. Kaple ve Stolíně a Olešnici – ekonomická rada odsouhlasila převod darovací 

smlouvou na město Červený Kostelec. Je nutné odsouhlasit inventární seznam vybavení 

obou kaplí a biskupství připraví darovací smlouvy. 



10. Dotazník – pan farář poslal členům výsledky dotazníku z listopadu roku 2019, které 

se týkaly ekonomické rady. Ta se jimi bude zabývat. Domluvili jsme se, že bychom na 

příště stanovili priority – např. osvětlení kostela, výmalba kostela, využití fary, stodoly, 

nátěr lavic, atd. Zároveň se už některé podněty z dotazníku realizují, např. společné 

brigády na faře, zakoupení aparatury pro rytmické mše, obnovení měsíční sbírky na 

opravu kostela a fary, statická kontrola kůru. 

Termín příštího setkání 28. 4. 2020 

zapsala: Jaroslava Kollertová    

schválil: Mgr. Miloslav Brhel, administrátor farnosti a předseda ERF 


