
 

 

Zápis z jednání ekonomické rady farnosti (dále „ERF“) 
v pondělí dne 23. 8. 2021 v 18 hod. na faře v Dolní Čermné 

 

V pondělí 23. srpna 2021 se konalo jednání ekonomické rady farnosti 

ERF byla informována a projednávala: 

 

- pozemek v Ostrově – otec Jan informoval, že obec Ostrov projevila zájem o odkoupení pozemku, 

v září se uskuteční jednání rady, kde bude odprodej projednán. Pokud bude prodej schválen bude 

zaslána žádost na biskupství. 

- pozemek za Lesovnou – JUDr. Vágnerová oslovila Ing. Nágla ohledně stanovení výše nájmu. 

- podlaha v knihovně na faře – projednáno s p. Kamilem Marešem. Nutno provést sanaci červotoče, 

brus a nátěr.  

- ozvučení na MH – Pavel Mareš předložil nabídku zhotovení v částce 25.850,- Kč.  P. Mareš navrhl 

výpomoc a tím snížení nákladů cca na 20.000,- Kč. Otec Jan navrhl rozdělení akce na dvě části. ERF 

schválila akci realizovat v celku. 

- spoření – dosud nerealizováno z důvodu odsouhlasení nákupu materiálu na celou střechu fary. 

Materiál by měl být dodán 21. 9. 

- okolí kostela – mez – prořezání stromů – Ing. Svoboda informoval, že rada městyse problematiku 

projednala.  Mgr. Růžička projde stráň s komisí a vydá stanovisko. 

- kabely u schodů a lampa  - nutno řešit s p. Rollerem – ještě nebylo řešeno. 

- oprava střechy kostela v Dolní Čermné – oprava střechy a hromosvodu byla provedena firmou p. 

Faltuse   

- Petrovice – ambon – Ing.  Svoboda má zhotovené dva návrhy. Ještě musí vybrat. 

- dveře u kostela v Dolní Čermné – nátěr všech dveří provedl Kamil Mareš. 

- farní pozemky – Ing. Svoboda navrhl oslovit  Ing. Zpěváka – ohledně pravidelných obchůzek. 

- Mariánská Hora – projednat provoz farního domu 

- Webkamera na MH – p. Severin přinesl nabídku webkamery s monitorem – pro využití u varhan. 

Sdělil, že ještě projedná s Pavlem Marešem. 

- vybírání daru za poskytnutí pozemku pro stánky o pouti na MH  - ERF schválila formu daru. 

Schválila rovněž návrh p. Hrdiny vybírat tyto dary i v hotovosti do zapečetěné kasičky. Dary bude 

vybírat Ing. Macháčková a p. Hrdina. 

- Lanškrounská Kopa  - ERF navrhla jednat  s  lanškrounskými turisty- ohledně využívání farního 

pozemku, používání WC a odvozu odpadů.  

- dveře kostela v Petrovicích - nátěr bude proveden v příštím roce obcí. 

- hřeben kostela na MH – odhad opravy 35.000,- .  Oprava proběhne pouze v případě dobrého 

počasí. Vybírá se na to při sbírkách na MH. 

- věžní hodiny – na opravu byl pozván p. Kopřiva z Vyškova. Hodiny promazal, seřídil. Problém byl 

ještě v natahování hodin. Tento problém odstranili naši farníci. Hodiny jsou opět v provozu, zvažuje 

se elektronická verze nebo generální oprava. V případě generální opravy se jedná o částku 30.000,- 

Kč a dvouměsíční odstávku. 

- poklop na studnu na farní zahradě – zajistí Ondra Málek 

 

Další jednání ERF se uskuteční  v úterý 9. listopadu v 18 hodin na faře v Dolní Čermné. Pokud bude 

třeba, budou členové ERF informování e-mailem. 

 

Zapsala: Marta Marešová 

Schválil: o. Jan Lukeš, předseda ERF 


