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Zápis z jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“) 

dne 13. 8. 2020 v 18 hod. na faře v Dolní Čermné 
 

Přítomni: 

Mgr. Jan Lukeš, Ing. Jiří Mencl, František Severin, Ing. Jitka Židková 

 

Omluveni: 

Ing. Jitka Macháčková 

 

Host: Ing. Jiří Svoboda (od 18.30 hod.) 

 

1. Zápisy z ekonomické rady 

• Vyhotovením zápisu byla pověřena Jitka Židková 

2. Stav účtu farnosti 

• ERF byla seznámena se stavem účtu farnosti 

• Jiří Mencl navrhl možnost využít termínované vklady či spořící účet, které jsou lépe 

úročeny než běžný účet 

3. Pomoc otci Jendovi s ekonomikou, doklady a účetnictvím 

• rozdělí si Jiří Mencl a Jitka Židková 

• Jitka Židková bude vést stav pokladny a provádět platby z běžného účtu 

• Jiří Mencl bude doklady připravovat a zasílat vikariátní účetní 

4. Průběžné seznámení s účelovou sbírkou  

• Jitka Židková seznámila ERF s průběhem účelové sbírky na vybavení fary pořádané 

farností před nástupem otce Jana a jejím dosavadním použitím. Farnost bude informována 

po ukončení prací na faře. 

• Ze sbírky bylo pořízeno: OSB desky na vyrovnání podlah ve dvou místnostech, osvětlení 

ve třech místnostech, skříňka do koupelny, šatní skříň, varná deska, linoleum do kuchyně 

• Darováno bylo: nová mikrovlnná trouba, nový odsavač par do kuchyně 

5. Farní výlet 

• V sobotu 19. září se uskuteční farní výlet, bude stanovena cena pro farníky a snížená 

cena pro děti a důchodce 

• ERF schválila zbývající část uhradit z peněz farnosti (po vyúčtování ceny dopravcem) 

6. Pastorační asistentka 

• ERF byla seznámena s návrhem Pastorační rady požádat Královéhradecké biskupství 

o pastorační asistentku na poloviční úvazek 

• Podle stanoviska biskupství bude ERF spolu s pastorační radou hledat další možnosti 

řešení 
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7. Poskytovatel internetu 

• Není jasné, jak funguje internet na faře, jsou dva přijímače (v každém patře jeden), 

funkční je jenom ve druhém patře 

• Je nutné oslovit technika poskytovatele (OMEGA TECH Lanškroun), jakým 

způsobem zavést internet do dolní kanceláře 

• Je nutné vyjasnit, jak probíhají platby za internet 

8. Mobilní telefon 

• Měsíčně se platí 149,-Kč na telefonní číslo, které oficiálně používá p. Marie 

Macháčková pro účely informování chrámového sboru v případě pohřbů 

• Dle sdělení p. Macháčkové není telefon využíván 

• Telefonní číslo bude zrušeno 

9. Záměry otce Jana Lukeše 

• ERF byla seznámena se záměry otce Jana:  

o vybudovat ve farním kostele zpovědní místnost 

o zvážit možnosti využití kaple sv. Barbory 

o zhotovit obětní stůl do kostela na Mariánské Hoře a do kostela v Petrovicích 

o vybavit přijímací místnost a kancelář v přízemí fary 

o společenskou místnost vymalovat a natřít podlahu 

10. Sekání farní zahrady 

• S městysem Dolní Čermná bude projednána možnost sekání farní zahrady formou 

placené služby. Městys má k tomuto účelu vhodné technické vybavení. 

• Cenovou nabídku zajistí Jiří Svoboda 

11. Topení na faře 

• ERF schválila investici do plynového topení na faře 

• bude vyhotoven projekt Ing. Svobodou, práce budou provedeny ve dvou etapách. 

V první etapě bude provedena přípojka do fary, instalován kotel a rozvody v prvním 

patře (v bytě kněze). Ve druhé etapě budou dokončeny rozvody v přízemí. Plynové 

vytápění je v dnešní době standartní a levnější varianta nežli vytápění elektřinou.  

• V současné době ve dvou místnostech v horním patře obývané knězem není žádné 

topení. Vzhledem k blížící se topné sezoně se nejspíš práce nestihnou, proto bude 

nutné prozatímně instalovat přímotopy, starší nevyužívané mají v Orlovně, osloví se 

starostka Orla Marta Marešová, zda by bylo možné je zapůjčit či darovat farnosti 

• Biskupství královéhradecké schválilo změnu účelu dotace 100 tis. Kč, která byla v 

roce 2019 přidělena na opravu střechy fary. V srpnu 2020 bylo schváleno využít tuto 

dotaci na plynové vytápění fary. 

12. Dveře na oddělení bytu kněze v prvním patře 

• ERF schválila pořízení nových dveří na uzavření bytu kněze v prvním patře fary 

• Zhotoví firma TTK Dolní Čermná 
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13. Hromosvod na farním kostele 

• Na střeše farního kostela po úderu blesku v červnu není funkční hromosvod. Je nutné 

zajistit firmu, která by provedla jeho opravu v co nejkratší době. 

• Členové ERF se pokusí najít firmu na opravu 

14. Ornáty 

• ERF schválila nákup nových ornátů do farního kostela. Stávající jsou cca 25 let staré. 

15. Plánované investiční akce 

• ERF prošla dlouhodobě plánované investiční akce: 

o střecha farního kostela – dohledat projekt, případně dokončit vypracování 

o střecha fary 

o fasáda farního kostela  

o hřbitovní zeď  

o farní stodoly 

16. Využití dotací 

• Vzhledem k velkému objemu plánovaných akcí je nutné využívat dotace. Bude 

osloven Mikroregion Severo-Lanškrounsko (Mgr. Bártlová), bude dohodnuto jednání 

o možné spolupráci v oblasti zpracování žádostí o dotace. 

17. Filiální kostely Verměřovice, Petrovice, Jakubovice 

• Nemovitosti jsou ve vlastnictví obcí – opravy řeší obce 

• Interiéry jsou ve vlastnictví farnosti 

18. Spolupráce s vikariátním technikem p. Šejnohou 

• Velmi zdlouhavé, budou se hledat rychlejší postupy, pomoc nabízí Jiří Svoboda 

19. Barevná tiskárna 

• Barevný tisk ohlášek do vývěsek není nutný, provoz barevné tiskárny je finančně 

náročný, pořizovat se nebude 

• V případě potřeby barevného tisku (plakáty) je možné využít barevného tisku na úřadu 

městyse 

20. Dodavatel elektrické energie 

• Dodavatel elektrické energie je vybírán biskupstvím, které uzavírá hromadnou 

smlouvu pro odběry elektřiny všech farností 

• Od 1. 9. 2020 bude novým dodavatelem Pražská plynárenská 

21. Oprava praporů v kostele v Jakubovicích 

• Pan Hrodek nechal opravit dva prapory z kostela v Jakubovicích, předložil o. Janovi 

darovací smlouvu na hmotný dar 

• Darovací smlouva bude konzultována s právním oddělením biskupství, případně 

s ekonomickým oddělením (pro správné zaúčtování) 
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22. Skříně na chodbě 

• Obsah skříní (historické dokumenty) budou nabídnuty okresnímu archivu v Zámrsku 

k archivaci, kde budou zajištěny podmínky pro uschování 

 

 

Další jednání ERF se uskuteční ve čtvrtek 8. října v 18 hodin na faře v Dolní Čermné 

 

Zapsala: Jitka Židková 

 

Schválil: o. Jan Lukeš, předseda ERF 


