Zápis z jednání Ekonomické rady farnosti,
která se konala dne 17. ledna 2018 od 18.30 hodin
na Arciděkanském úřadě v Jičíně
Přítomni: ICLic. Prokop Tobek, administrátor farnosti, Ing. Mária Hníková, Mgr. Pavel Forbelský
Marie Matušová, účetní farnosti, Jiří Drška
Program:
1. Zahájení
2. Investiční strategie farnosti
3. Různé
4. Závěr
ad. 1)
Administrátor farnosti P. Prokob Tobek zahájil jednání ERF a seznámil členy s programem.
Rada souhlasí s navrženým programem.
ad.2)
Dne 17. 1. v dopoledních hodinách se zástupci ERF, P. P. Tobek, Ing. M. Hníková a J. Drška,
zúčastnili v České spořitelně jednání s investičním specialistou banky, p. Vladislavem Richterem.
Ten na základě našeho posledního jednání na ERF, kdy jsme rozhodli o tom, že po vyslechnutí
a návrhu p. M. Halouna, finančního poradce, oslovíme i dalšího možného poradce.
Na schůzce v ČS jsme obdrželi základní informace o možnosti investování a o jeho nástrojích.
Pan Richter nám předložil investiční plán, kerý vychází z naší představy o rizikovosti a výši
investovaných prostředků. Nastavil nám porfolio možné investice. Na základě tohoto materiálu,
který byl členům rady předložen, byla ERF informována a měla rozhodnout o tom, jak
zhodnocovat prostředky, které farnost získává ze svých aktivit a které nemůže použít pro spotřebu,
ale musí je dále reinvestovat, pro časy budoucí.
Byla rozvinuta bohatá diskucśe, ve které každý člen rady zdělil své představy o nakládání s těmito
prostředky. Jedním z návrhů byl nákup bytu ( P. Forbelský), který byl po diskuzi zamítnut, pro
náročnost obhospodařování takovéto akvizice. Nevyloučila, ale tuto možnost do budoucna.
Většina se přiklonila k verzi navržené investičním specialistou a to na investici do jím navrženého
porfolia ve výši 1 mil. Kč. Další prostředky ve výši 700 000 Kč, které farnost bude mít rozdělit
takto: 300 000 Kč investovat do akcií ČEZ, kvůli vyplácených dividendách a tím i použitelného
zisku pro chod farnosti, zbylých 400 000 Kč ponechat jako rezervu a případně použít místo
případné půjčky, kdyby bylo potřeba a pak splácet, tak aby nedošlo k rozmělnění této částky.
Dále bude zřízen další účet, na kterém se budou soustředit finanční prostředky z prodejů majetku
farnosti a tak je oddělit od běžného účtu, který farnost používá pro své vnitřní potřeby.
ad.3)
V bodě různé byl vznesen dotaz (J. Drška) na stav smlouvy o zapůjčení kostela P. M. B. de Sale
na Novém Městě pro Pravoslavnou církev. P. Tobek informoval, že konzistoř vypracovala návrh
dodatku ke smlouvě, kerou ERF shledala jako nedostatečnou ba přímo velice špatnou.
ERF požádala administrátora farnosti o zaslání dodatku a původní smlouvy k posouzení členům
ERF a konstatovala, že pouze dodatek je málo a navrhuje vypracování smlovy nové v kontextu
úprav, keteré již avizovala na minulých jednáních.
ad.4)
P. Prokop Tobek poděkoval za účast a po udělení požehnání přítomným jednání ve 20. 30 hod.
ukončil.
Zapsal: J. Drška

