
Zápis z 1. jednání Ekonomické rady farnosti sv. Jakuba Většího v Jičíně, 
konané dne 21. června 2017 od 19 hodin na Arciděkanském úřadě. 

 
 
Dne 18. června 2017 byla, po skončení funkčního období ERF, jmenována administrátorem farnosti 
P. ICLic. Prokopem Tobkem  nová Ekonomická rada farnosti. Všichni její členové  složili do jeho 
rukou předepsaný slib a 21.6. se sešli ke svému prvnímu jednání. 
 
 
Přítomni:   ICLic. Prokop Tobek, administrátor, ing. Miloslav Fišer, Mgr. Pavel Forbelský,  
                  Mgr. Ing. Jiří Vitvar, Ing. Mária Hníková, Marie Matúšová, účetní,  Jiří Drška 
 
 
Ad. 1)  
P. P. Tobek přivítal všechny nově jmenované členy ERF a popřál jim v k jejich působení 
hodně zdaru a Boží pomoci. Následovala motlitba. 
Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady a jednání je tak usnášeníschopné. 
Poté předložil ke schválení program jednání: 
        

1. Zahájení 
2. Dotace získané pro rok 2017 
3. Transakce s pozemky farnosti 
4. Učebna náboženství 
5. Pastorační asistent 
6. Investice získaných prostředků 
7. Zábor pozemků na trase cyklostezky 
8. Diskuze 
9. Závěr 

 
Program byl jednomyslně schválen. 
Jako zapisovatel jednání byl určen pan Jiří Drška. 
 
Ad.2) 
P. P. Tobek seznámil radu s dotacemi, které farnost získala pro rok 2017 a finančními zdroji na 
opravy prováděné v letošním roce. 
 
Oprava věže kostela sv. Ignáce v Jičíně: 
     Program záchrany architektonického dědictví 
     MK ČR          zatím příslib  dotace                               900 000.-  
     Město Jičín    dotace                                                     150 000.-  
     farnost                                                                           100 000.- 
 
 
Oprava varhan v Ostružně:  KHK  dotace                     134 000.- 
                                             farnost   Jičín                         100 000.- 
                                             obec Holín                               10 000.- 
                                             obec Dolní Lochov                  10 000.- 
 
Oprava fasády kostela sv. Václava ve Veliši: 
                                          KHK dotace                               258 000.- 
                                 PZAD MK ČR   příslib dotace           700 000.- 
                                 farnost Jičín                                        100 000.- 



 
Restaurování varhan sv. Jakub Jičín:  Město Jičín  dotace    100 000.- 
                                                            farnost Jičín                150 000.- 
 
 
Hřbitovní zeď ve Starém Místě u Jičína: 
                               Mzem. ČR  podána žádost na dotaci         180 000.- 
                              obec Staré Místo a farnost Jičín                 100 000.- 
 
kostel v Dolanech jednáno se spolkem OMNIUM z. s. o pronájmu 
 
Po vysvětlení dotazů členů rady, rada vzala informaci na vědomí. 
 
Ad. 3) 
Informaci opět podal administrátor farnosti P. P. Tobek. 
Bude provedena transakce s pozemky mezi fy. SANSWISS v Jičíně. Jde o směnu pozemků s 
doplatkem ve prospěch farnosti ve výši 61 000.- 
S fy. SANSWISS je v jednání prodej ještě jedné parcely o výměře cca 6 000m2. 
 
Prodány dvě parcely v katastru obce Kbelnice č.p. 66/20 a 65/1 o rozloze 4 291 m2 rep. 74 m2. 
V ceně 2 403 088 Kč 
Zájem je ještě o o jednu parcelu v tomto katasru o výměře cca 1400m2. 
Předpokládaná cena 900 kč/m2 
 
Již dříve radou projednávaný prodej parcely v Robousích je zatím pozastaven. 
 
Na dotaz na situaci v obci Nadslav, kde obec chce odkoupit případně směnit pozemek na kterém je 
dětské hřiště a vodní nádrž, P. Tobek uvedl, že budeme upředňostňovat směnu za pozemek sousedící 
s jinným našim pozemkem. 
 
ERF nemá námitek proti prováděným tarnsakcím a prodejům pozemků. 
 
 
Ad.4) 
Naskytla se příležitost v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Jičín, 
prostřednictvím MAS Otevřené zahrady jičínska z. s. jejímž je farnost členem, získat prostředky na  
vybudování učebny náboženství v prostorách jičínské fary. Jednalo by se o moderní učebnu, která 
by šla využívat i pro jiné vzdělávací aktivity. Možnost jejího vytvoření se nabízí v prvním patře 
farní budovy v tkzv. zeleném salonku. Přepokládané náklady jsou ve výši 80 – 90 000 Kč. Dotace 
pokryje cca 60 – 70%  uznatelných nákladů. 
 
Kolem tohoto bodu se rozvinula široká diskuze, týkající se potřebnosti tohoto zařízení a vhodnosti 
sálu k tomu určenému, jako např. dosavadní vybavení a historická hodnota movitého vybavení sálu. 
Na druhou stranu zastánci projektu poukazovali na nutnost změny výuky náboženství moderními 
prostředky jako je interaktivní tabule, výpočetní technika a projektor a další vybavení potřebným 
nábytkem. Dnes již není možno pokračovat starým způsobem výuky. 
Po výměně názorů byl přijat návrh na vyhotovení studie a případně vizulizace prostoru, jak by měla 
učebna vypadat, s materiálním vybavením a pravděpodobným rozpočtem na realizaci.  
P. P. Tobek požádá paní Marii Stříbrnou, která vyučuje náboženství a je zapojena do akčního plánu 
vzdělávání, aby takový návrh připravila.  
Hlasováno poté bylo o tom zda farnost uvolní prostředky na případnou realizaci. V poměru 5 : 1 
bylo rozhodnuto prostředky v případě realizace uvolnit.            



 
Ad.5) 
Dalším bodem bylo obsazení funkce pastoračního asistenta a zajištění finančních prostředků pro 
jeho plat a řešení odměn pro stálé pomocníky farnosti.  
Na plat pastoračního asistenta přispívá diecéze ve výši 13 000.- čistého. Zájemce o tuto práci, ale 
požaduje 18 000.- čistého. Zbylé prostředky musí zajistit na své náklady farnost, případně v 
součinosti s vikariátem, pakliže by měl ještě na starosti některé úkony pro něj. 
Účetní paní M. Matúšová předložila radě tabulku s případnými náklady a dopady na rozpočet 
farnosti a s možnostmi řešení způsobu odměňování (DPP, DPČ). Tyto náklady se pohybují v 
závislosti na způsobu dohody od  70 800 až 128 000 (DPČ). 
Pan Fišer dodal, že by souhlasil s jednáním o kompromisní, tj. pro farnost přijatelné výši tohoto 
příspěvku především proto, že obsazení tohoto pracovního místa vidí pro chod farnosti 
jako opravdu potřebné.  
V diskuzi bylo poukazováno na velké finanční zatížení farnosti v případě onoho doplatku a byly 
hledány další možnosti jak obsadit toto potřebné místo. 
Výsledek je tento, pokusit se oslovit některého mladšího farníka v důchodovém věku, který by byl 
vhodný a měl o tuto činnost zájem a nebyl tak zatížen rozpočet farnosti. 
V kontextu s dalšími možnými odměnami stálým pomocníkům, které je také potřeba odměňovat se 
jeví částka pěti tisíc čistého pro pastoračního asistenta nad možnosti farnosti. 
Odměny pomocníků farnosti by se týkali těch, kteří vykonávají stálou a  na čas náročnou práci. V 
úvahu připadají kostelník/ci, varhaník a katehetky. Odměny by měly činit cca 300 – 700 Kč 
měsíčně. Padl návrh, aby vyučující náboženství byli odměňováni dle počtu odučených hodin. 
 
 
Ad.6) 
Investování získaných prostředků 
Finanční prostředky získané z prodeje nemovitého majetku, je dle nařízení diecézního biskupa a 
ekonomů diecéze třeba reinvestovat, aby tak byly zajišťovány příjmi z jejich výnosů pro další roky. 
Je nutno vysondovat možnosti a výnosnost případných transakcí, tak aby přinášeli co nejvyšší 
výnos s malým rizikem takové investice. 
Proběhla kratší diskuze o tom, zda investovat do bytu (bytů) pro následný pronájem; názory byly 
 pro i proti. 
Požádána byla pí. Ing. M. Hníková, členka rady a pracovnice ČS v Jičíně, aby oslovila odborníky 
na tuto problematiku a v součinnosti s P. P. Tobkem navrhli případná řešení. 
 
Ad.7) 
Město Jičín v rámci projektu KHK bylo přípravou podkladů a výkupem pozemků pro realizaci 
cyklostezky Odra – Nisa v úseku Jinolice – Tuř v okrese Jičín. V katastrálním území obce Kbelnice 
se navrhovaná trasa částečně zasahuje do 4 pozemků ve vlastnictví jičínské farnosti. V katastru 
města Jičína jde o zásah do jednoho pozemku. Trasa jde po jejich okrajích a ve Kbelnici zabírá 
celkem 410 m2 a v Jičíně pak 7 m2. 
Jelikož jde o malé zábory, kterém nenaruší příliš celistvost ostatní výměry pozemnků rada vyslovila 
souhlas s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s Městem Jičín o jejich odprodeji. 
Seznam pozemků viz. příloha k zápisu. 
 
Ad.8) 
Diskuze se týkala stavu oprav varhan v Jičíně, stavu veřejné sbírky a postupu prací na věži kostela 
sv. Ignáce. Zodpovězeno příslušnými členy rady. 
 
Ad.9) 
Po vyčerpání diskuze P. Prokop Tobek závěrečným požehnáním přítomným jednání rady ukončil. 
 



 
 
Zapsal: Jiří Drška 
 
 
  
 
 
 
 
 


