
ZÁPIS  ZE  SCHŮZE  EKONOMICKÉ  RADY  FARNOSTI 
 

 
Termín: 06.12.2017 
Místo: arciděkanství Jičín, společenská místnost 
Přítomni: P. Prokop Tobek, Jiří Drška, Mária Hníková, Jiří Vitvar, Marie Matúšová 
Nepřítomni: Pavel Forbelský- omluven, Miloslav Fišer-omluven 
Host: p.Jenčková Marie- zástupce farnosti Ostružno 
 p. Martin Haloun- osobní a firemní finance, Boreasportfolio 
 
V úvodu P.Tobek přítomné přivítal a informoval o programu schůze. 
 
Program jednání: 
 
1. Dopis od farníků z Ostružna 
 
P.Tobek informoval o p.Jenčkovou  o tom, že ERF se zabývala dopisem od farníků v červnu 
2017 a není k tomu co dodat. ERF souhlasí s opravou zdi a vstupních dveří do kostela. 
Doplnil informaci o tom, že zjistil, že zeď kolem kostela není kulturní památkou. Také 
upozornil, že o opravě dveří musí vědět památkáři. 
Co se týká fary v Ostružně nesouhlasí s tím, že se tam nic neděje, dala se provizorně do 
pořádku zeď, další opravy bude domlouvat s p.Pospíšilem a p.Slavíkem, tak aby se v nich 
pokračovalo i roce 2018. V roce 2017 investovala farnost cca 25 tis. Kč, na příští rok se 
počítá s částkou 10-15 tis. Kč. 
Varhany v Ostružně – oprava pokračuje, v roce 2018 se počítá ve farním rozpočtu s částkou 
119 tis. Kč. 
Podrobný popis – viz. Odpověď na dopis ohledně stavu nemovitostí v Ostružně 
 
Připomínky paní Jenčkové k dané situaci jsou následovné – na faře se nic neopravuje, zeď 
padá, spadli vrata, lípa není ořezaná, sahá na okapy, střechu, okna se rozpraskali, je 
potřebná oprava okenic v hodinách. 
Při sjednání smlouvy se současným nájemcem fary se nikdo farníků na jejich názor neptal. 
Zůstane smlouva i nadále tak nevýhodná? Dle jejího názoru se podmínky smlouvy musí 
znovu prozkoumat. 
 
2. Investice peněz z prodeje nemovitostí 
Martin Haloun, osobní a firemní finance společnosti Boreasportfolio připravil podklady 
k investici prostředků z prodeje farního pozemku. Přítomní obdrželi podrobnou prezentaci. 
EFR se sejde v lednu 2018 a rozhodne o způsobu uložení peněz. 
 
3. Rozpočet na rok 2018 
 
Nový rozpočet znamená ještě hodně otazníků. Farnost zatím neví, jak to bude s Fondem 
solidarity, dále také v souvislosti s daní z příjmu. 

ERF návrh na rozpočet pro rok 2018 bere na vědomí, s tím, že bude upřesněn dle výsledku 
hospodaření za rok 2017. 

Termín konání další ERF byl domluven na 17.1.2018 v 18 hod. 
 
Příloha: Prezenční listina 
odpověď na dopis ohledně stavu nemovitostí v Ostružně 
prezentace společnosti  
rozpočet farnosti na rok 2018 
Zapsala: Mária Hníková 


