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

ve čtvrtek dne 8. dubna 2021 v 18 hod. 
na faře v Dolní Čermné 

 
Přítomni: Mgr. Jan Lukeš, Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jiří Mencl, František 

Severin, Ing. Jitka Židková a Ing. Marta Marešová 
 

Omluvena: Ing. Jitka Macháčková 
 

Jednání bylo zahájeno modlitbou. 
 

➢ Otec informoval 
 
1. Petrovice – otec Jan informoval o schůzce se starostkou Petrovic p. J. 

Duškovou. Osvětlení petrovického kostela – můžeme paní starostce 
předložit návrh. Starostka předala otci klíč od kostela v Petrovicích. 
ERF – navrhla projednat se starostkou ještě nátěr dveří a vyřešit doraz 

u dveří. 
 

2. Kanalizace u fary – provádí se mapová dokumentace, dva snížené 

nájezdy budou zanechány. 
 

3. Civilní svatby na Mariánské Hoře na louce – rada rozhodla, že je 
třeba, aby svatbu ohlásili, zajistili si přípravu pozemku ve své režii, 
případný příspěvek se nechá na uvážení svatebčanů. 

 
4. Pozemky – otec Jan informoval ERF o pozemku v Ostrově, který má 

v pachtu pan Karel Málek. Ostrov je často zatopen, proto by obec ráda 
udělala nějaká opatření, která by se týkala i našeho pozemku, aby 
nedocházelo k záplavám. Jedná se o mokřady – p. Málek navrhl 

odprodej obci. ERF navrhla udělat obhlídku pozemku a spojit se se 
starostkou obce – zda mají o koupi skutečně zájem – rozhodnutí o 
prodeji ponechat na příští schůzi. 

 
Pozemek za Lesovnou – cca 555 m2. ERF schválila prodej tohoto 

pozemku. Nutné projednat s paní Stejskalovou, zda by o koupi měla 
zájem. Dále je nutné podle informací, které zjistila pí. Vágnerová – 
poslat žádost o prodeji na biskupství. Biskupství musí žádost posoudit 

a postarat se o případný prodej. Bylo by dobré stihnout květnové 
jednání na biskupství. 
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5. Vytápění fary – otec Jan informoval, že minulý týden bylo na faře 
firmou LangrTech dokončeno elektrické vytápění s regulací. Nyní si 

otec může regulovat topení z PC či telefonu. Celkové náklady na toto 
topení byly 114.275 Kč.  
Dodavateli elektřiny byla zaslána žádost s plnou mocí o změnu tarifu. 

Pí. Marešová byla pověřena zažádat o převod 100.000 Kč z Fondu 
solidarity z biskupství. Tato částka byla přislíbena v roce 2018 a na 
podzim roku 2020 potvrzena. 

 
6. Akumulačky – otec Jan informoval, že 3 ks akumulačních kamen jsou 

zamluveny. ERF navrhla, aby otec znovu uvedl nabídku v ohláškách. 
 

7. Okna na faře – Ing. Svoboda nechal zpracovat firmou TTK cenovou 

nabídku na okna. Firmu TTK doporučili památkáři. ERF navrhla 
jednání farnost, památkáři, TTK. 

 

8. Zateplení půdy – Ing. Svoboda navrhl, že až se bude dělat MH – tak 
nechat udělat znovu průzkum na půdě fary. Navrhl vyklidit celou 

půdu. To bohužel není možné. Navíc průzkum je dosti drahý. 

ERF navrhla udělat nejdříve MH a v říjnu zateplit část půdy fary nad 

obytnou částí fary až bude vyměněna střecha fary. 

 

9. Kamna z kuchyně – prodej dosud nebyl realizován. Před Velikonocemi 

byly kamna nafoceny. Ing. Macháčková sestavila inzerát. ERF zadala 

Ing. Macháčkové zajistit dokončení nabídky kamen. 

 

10. Pachtovné – pí. Marešová informovala, že p. Sirný měl pozemky 

pronajaté od roku 2018 a nebylo uhrazeno žádné pachtovné. Ačkoliv 

jsme na podzim pana Sirného několikrát upomínali k zaplacení 

nedošlo – v lednu bylo spočítáno pachtovné za tři roky a přičteny 

úroky z prodlení.  P. Sirnému byla zaslána žádost o uhrazení částky 

16.024 Kč. Po tříměsíčním neustálém připomínání – byla částka téměř 

uhrazena. Chybí uhradit 1.024 Kč. S připomenutím tohoto nedoplatku 

byl p. Sirný požádán uhradit zároveň již i pachtovné za rok 2021. 

 

11. Žádost Fond solidarity 2021 – otec Jan informoval, že se ve 

spolupráci s vikariátním technikem p. Šejnohou připravuje nová 

žádost na Fond solidarity na opravu střechy na faře. Nutné podat do 

konce dubna. 

 

12. Dotace Pardubický kraj – pí. Marešová informovala, že žádost o 

dotace byla podána na Pardubický kraj 30. 3. 2021.  Žádost 

vypracoval p. Šejnoha. 
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13. Oprava kostela – na základě naší žádosti u MAS Orlicko 

pověřila tato organizace pana Židka spolupráci s farností ohledně 

dotací na kostel. Ing. Svoboda navrhl zajistit schůzku p. Formánka, pí. 

Heinrichové, p. Šejnohy, p. Židka a zástupců farnosti u kostela v Dolní 

Čermné. 

 

14.  Voda v sakristii – pí. Marešová se vrátila k bodu z minulé 

schůze.  Zjistila, že zámrz vody – jak uváděl p. Severin, se dá řešit.  

Voda je v sakristii potřebná. I kdyby se mohla používat třeba jen cca 6 

měsíců.  ERF – schválila nechat vypracovat cenovou nabídku. 

 

15. Nová skříň v sakristii – současná skříň v sakristii je zatuchlá. 

Už něco pamatuje. Otec má nové ornáty mimo skříň. Podle zjištění 

nová lamino skříň by stála cca 6.900 Kč, skříň z masivu dle nabídky p. 

Svobody ml. 28.000 Kč. 

ERF se přiklání ke skříni z masivu, že více vydrží. Ing. Svoboda 

navrhnul, že se zastaví v sakristii a zhodnotí stav podlahy a možnou 

renovaci skříně. 

 

16. Podlaha v knihovně (farním sále) - Ing. Svoboda přijde 

prohlédnout podlahu s odborníkem a navrhnou řešení renovace – 

broušení, nátěr apod. 

 

17. Výmalba knihovny (farního sálu) – ERF schválila výmalbu 

tohoto místa setkávání. 

 

18. Mikrofon na kůru v Dolní Čermné pro zpěváka – podle p. 

Mareše investice cca 1000 Kč. P. Severin souhlasí. 

 

• Ing. Židková navrhla informovat farníky o hospodaření v roce 2020 až po 
skončení omezení počtu lidí v kostele a vysílání online. ERF tento návrh 

odsouhlasila. 
 

Další jednání ERF se uskuteční ve čtvrtek 10. června 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 

 

 


