
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

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

 dne 9. 11. 2021 v 18 hod. na faře v Dolní Čermné 

 

 

V úterý 9. listopadu 2021 se konalo jednání ekonomické rady farnosti. Schůze byla zahájena modlitbou. 

ERF byla informována a projednávala: 

- odstoupení Ing. Jitky Macháčkové z ERF 

- hospodaření - otec Jan seznámil radu se stavem účtu, s financováním střechy fary, s poskytnutými 

dotacemi, příchozím pachtovným od Diecézních lesů, plánovanými výdaji, půjčkou BiHK 

- Lanškrounská kopa – turistům připomenout, že konání akcí na MH musí být ohlášené a schválené 

správcem farnosti 

- pouť MH – otec navrhl vybírání poplatků za stánky paušální částkou – ERF návrh zamítla 

             autobus – ERF navrhla, aby autobus na pouť jel jen 1x, max. 2x., podala podnět pastorační 

radě k posouzení, zda a jak na pouť organizovat autobus 

- nákup pódia na MH – ERF návrh nákupu pódia na MH zamítla 

- sbírky při mši svaté -  EKR navrhla vybírat 24.12., 25.12. , 26.12. – podnítila ohlásit konaní 

vánočních mší do zpravodaje 

- autobus výlet – otec informoval, že doplatek z farních pěnez za letošní výlet byl dost velký – 

navrhl – při dalším výletě vybírat při plné obsazenosti 350 Kč, jinak 400 Kč, děti, studenti a senioři 

polovic 

- kamna v knihovně fary – Ing. Svoboda nedoporučuje výměník, navrhl zrušení stávajících kamen      

a nákup nových, ERF návrh schválila 

- okna na faře – ERF byla informována, že proběhla schůzka s památkáři – přítomen byl i p. Kunert  

předložil památkářům návrh – návrh oken otvíraných dovnitř a vsazených 5 cm dovnitř – návrh 

nebyl památkáři přijat   

- pozemek v Ostrově – chce odkoupit obec Ostrov - zažádat na BiHK 

- pozemek za Lesovnou – nabídnout stávajícímu uživateli k pronájmu jako prvnímu zájemci – 

svolat schůzku. 

- ozvučení na MH – Pavel Mareš provedl výměnu mikrofonu, nyní je nutné ještě položit 12 m 

kabelu  

- okolí kostela – mez – Ing. Svoboda informoval o jednání s Mgr. Růžičkou - vysekávání keřů  

křovinořezem bude prováděno každoročně, kácení stromů nebude podpořeno 

- kabely u schodů a lampa - Ing. Svoboda informoval o zrušení staré lampy a nahrazení novou 

- Petrovice ambon– Ing. Svoboda informoval, že s p. Okrouhlickým probral poslední verzi 

návrhu, v řešení je ještě sedes pro kněze. 

- farní pozemky – Ing. Svoboda osloví Ing. Zpěváka – ohledně pravidelných obchůzek 

- Mariánská Hora – projednat provoz farního domu 

- webkamera na MH – nedořešeno 

- hřeben kostela na MH – odhad opravy 35.000 Kč.  Oprava pouze v případě dobrého počasí. 

- věžní hodiny – hodiny opět v provozu, zvažuje se elektronická verze – nutné zajistit nabídky. 

- zateplení půdy fary – zajistit firmu Spuni – kdy by mohla udělat předtím sanaci dřeva 

- zápůjčka do Muzea řemesel – otec Jan informoval, že se dohodl s p. Taclem o zápůjčce 

předmětů do muzea řemesel – byla sepsaná smlouva, doplněna barevnými fotografiemi 

zapůjčených předmětů 
 

Pokud bude třeba, budou členové ERF informování e-mailem. 
 

 

Zapsala: Marta Marešová                 Schválil: o. Jan Lukeš, předseda ERF 
 

 
Celý zápis najdete na webu: farnostsnu.cz/pro-farniky/ekonomicka-rada-farnosti/zapisy-z-jednani-erf.html 

https://farnostsnu.cz/pro-farniky/ekonomicka-rada-farnosti/zapisy-z-jednani-erf.html

