
Zápis ze zasedání ekonomické rady 
farnosti Červený Kostelec 

 

Dne:  2. 9. 2020 
Přítomni: Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady,  
  Ing.Pavel Matyska, Ing. Jaroslav Pitřinec, pí Jaroslava Kollertová 
   p.Vratislav Ansorge, Mgr. Michal Pokorák 
Hosté: Ing. Marek Wajsar (k bodu č. 1) 
 

Projednáno: 
1. Rekonstrukce fary – Naši faru prošel generální vikář Mons. Paseka. Doporučil, aby faru 
prohlídli jednak vedoucí správy odboru majetku na biskupství p. Kábrt a vikariátní technik p. 
Šimek a s nimi abychom se domluvili ohledně rekonstrukce. Na prohlídku fary byl spolu s p. 
Kábrtem a p. Šimkem pozván také Ing. Marek Wajsar, který zpracoval projekt na opravu 
přístavby. Na zasedání ERF Ing. Marek Wajsar představil to, o čem se mluvilo se zástupci 
biskupství: o využívání prostor fary pro potřeby farníků a kněze a o potřebě stanovit koncepci 
a poté vypracovat projekt na rekonstrukci fary. Ekonomická rada schválila, že nebudeme 
pokračovat v plánované přístavbě ze dvora. Zároveň souhlasí s návrhem pastorační rady 
zorganizovat diskusi ohledně plánované přestavby, aby se farníci mohli vyjádřit, jak by faru 
chtěli využívat. Vybrané finanční prostředky na tuto přístavbu budou použity na rekonstrukci 
fary. Na nástěnce a na farním webu uvedeme podrobnější rozpis. 
 

2. Členové ekonomické rady podepsali „Dohodu o mlčenlivosti a ochraně důvěrných 
informací včetně osobních údajů“. 
 

3. Nové klávesy – již jsou pořízeny za 16 500 Kč a hojně se využívají (svatby, rytmické mše sv., 
mše sv. na folklorním festivalu…). 
 

4. ERF odsouhlasila – nákup nového notebooku pro pastorační asistentku. Našel se dárce, 
který nový notebook zaplatil. Děkujeme. 
 

5. Farní odpoledne a podobné akce – ERF souhlasí s názorem pastorační rady, abychom příště 
zkusili neobjednávat řízky, ale že by se mohli dobrovolníci hlásit i na pečení řízků. 
 

6. Město Červený Kostelec nám zaslalo žádost o souhlas s provedením řadové výsadby 
ovocných druhů dřevin na našem pozemku, který má v pachtu OD IMPRO, Zábrodí. Pan Ing. 
Drapač, předseda představenstva tohoto družstva, nám zaslal své stanovisko, stejně tak 
kompetentní zástupci z biskupství. Po projednání v ERF, nesouhlasíme s touto výsadbou. 
 

7. Akce, o kterých budeme jednat – oprava lavic v kostele, nátěr lavic v kostele, 
elektroinstalace a osvětlení v kostele, časem poté i vymalování kostela, generální úklid kostela. 
 
zapsala: Jaroslava Kollertová    
schválil: Mgr. Miloslav Brhel, administrátor a předseda ERF 


