Zápis ze zasedání ekonomické rady farnosti
Červený Kostelec 22.4.2014
Přítomni :

P. Petr Kubant, p. Zdeněk Holub, p. Jiří Kábrt, Ing.P.Matyska,
Ing. Jaroslav Pitřinec, pí Jaroslava Kollertová, PharmDr. Zuzana Minaříková,
Ing. Petr Svoboda

Projednáno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vytápění a provoz fary
Nové ozvučení kostela
Informace o restitucích
Zrušení předplatného Katolický týdeník a Světlo
Oprava kostelních dveří
Začíštění oken

Ad.1 Vytápění a provoz fary – pan kaplan Jiří představil svoji úvahu, jak efektivně vyřešit
spotřebu energií. Je zde několik návrhů – zatím dány k úvaze členům Ekonom.rady.
Ad.2. Nové ozvučení kostela– pastorační rada na svém jednání již tuto akci podpořila. Bylo by
dobré zřídit nějakou „komisi“, která bude složena z odborníků přes zvukotechniku. Také i získáme
reference od farností, kde již nový systém mají. Financovaní ze zdrojů, které v současnosti máme je
nemožné. Proto bylo rozhodnuto ohlásit vybírání na tento účel,
ale převážně formou darů.
Ad. 3 Informace o restitucích – P.Petr Kubant krátce informoval o restitucích.
Všechny úřední postupy a náležitosti má na starosti Biskupství královéhradecké.
Ad. 4 Zrušení předplatného Katolického týdeníku a Světla. – Z důvodu nového Občanského
zákoníku, kde je uvedeno, že všechny dary musí být jmenovité, nemůžeme vybrané platby z kasiček
brát jako ostatní příjmy ( což bylo možné doposud ). Proto prosíme, aby si odběratelé zajistili
předplatné Katolického týdeníku a Světla sami, popřípadě je možné si tyto tiskoviny objednat a
zakoupit v papírnictví IVÍN. Kontakty na zajištění předplatného budou uvedeny na nástěnce a u sv.
Antonína k rozebrání.
Ad. 5 Oprava kostelních dveří – Je to oprava nutná, se kterou náš rozpočet počítá
a bude uskutečněna pravděpodobně v srpnu 2014.
Ad 6 Začištění oken – Je nutné provést začištění oken na faře a případné zateplení polystyrenem.
Oslovíme naše farníky, kteří se těmito pracemi zabývají.
Podle finančních nákladů se rozhodne, jak budeme postupovat. Je zřejmé, že se všechna okna
najednou opravit nepodaří, tudíž se bude opravovat v etapách.
zapsala : Jaroslava Kollertová

