Zápis z jednání Ekonomické rady farnosti sv. Jakuba Většího v Jičíně,
konané dne 12. června 2018 od 19 hodin na Arciděkanském úřadě.
Přítomni:
ICLic. Prokop Tobek (PT), administrátor, Jiří Drška (JD), Mgr. Pavel Forbelský
(PF), Mgr. Ing. Jiří Vitvar (JV), Ing. Mária Hníková (MH), Marie Matúšová (MM),
účetní,
1. Zpráva o hospodaření farnosti v roce 2017 - Marie Matúšová seznámila s
výsledkem hospodaření farnosti, viz příloha. JD žádal o upřesnění a aktualizaci
jednotlivých položek.
2. Rozpočet na rok 2018 - ERF se shodla na tom, aby byl rozpočet vyrovnaný.
Rozpočet po úpravě PT, viz příloha.
3. Transakce s pozemky
A. Prodej pozemků u Cidliny městu Jičín - ERF souhlasí s prodejem na 2 splátky.
Pokud by to bylo pro Město Jičín nevyhovující, návrh i na 3 splátky, ale s doložkou
navýšení o inflaci. Avšak první splátka musí nutně pokrýt platbu daně.
B. Prodej pozemku panu Bláhovi u Komety - tento prodej ERF zamítnut vzhledem k
nevýhodnosti
C. Prodej p.č. 2/2 v k.ú. Popovice - paní chce tuto cestu koupit, aby měla přístup na
pozemky, které na tuto cestu navazují - ERF se rozhodla nabídnout tuto cestu Městu
Jičín, jelikož zde jsou i pozemky Města Jičína
D. Návrh na směnu pozemků orné půdy pana Jiřího Slavíka z Nadslavi - žádá o
pozemky sousedící s jeho hospodářskou činností, viz příloha – ERF schváleno
4. Investice - v letošním roce by se měl uskutečnit prodej parcel San Swissu a prodej
stavební parcely. ERF odmítla návrh PF o koupi staršího bytu, jeho opravě a
následném pronájmu. PT by chtěl postavit, provozovat levnější ubytování (5 pokojů
po 4+1 míst s příslušenstvím a společenskou místností) v Ostružně na farní zahradě
pro účely církevní turistiky. Finanční prostředky pro tuto aktivitu budou možné i po
transakci s Městem Jičín. PF má za úkol oslovit pana Tomáše Kesselgrubera a zjistit
jeho názor na podnikatelský záměr z hlediska finanční náročnosti na provoz.
5. Návrh PF na opravu průčelí kostela sv. Jakuba Většího v Jičíně a instalování
účinných zařízení proti holubům. Zabránění stálého znečišťování schodiště na vstupu
kostela. Rozpočet u PT cca 300.tis Kč od renomované firmy.
Zapsal: Pavel Forbelský

