Zápis z jednání Ekonomické rady farnosti, konané dne 19. února 2019.
Přítomni: P. Prokop Tobek, Marie Matúšová, Mária Hníková, Jiří Drška, Pavel Forbelský,
Jiří Vitvar přítomni všichni členové rady, která je tím usnášeníschopná.
Host: Jan Strašík nový stavební technik pro vikariáty Jičín a Jilemnice
Úvod: P. Prokop Tobek zahájil v 19 hod. jednání rady modlitbou a pak seznámil přítomné s
programem jednání:
1. Žádost pana Sedláka o odkup parcely v Robousích - viz příloha.
2. Žádost pana Chmela o odkup parcely v Ostružně - viz příloha.
3. Žádost pana Komárka o odkup parcely č. 150/1 a pásu v šířce cca 10 m z parcely
č. 150/100 v k.ú. Kbelnice. Pás z parcely 150/100 potřebuje, aby si mohl k domu
vybudovat cestu.
4. Investice.
5. Různé
6. Závěr
Program byl bez pozměňovacích návrhů schválen všemi hlasy.
Jako zapisovatel byl určen J. Drška.
Ad.1)
Členové rady obdrželi podklady k tomuto bodu mailem a po diskusi ze které vyplynulo, že tato je
na strategickém místě a je nyní není potřeba ji prodávat, navíc zde jsou ještě další dílčí pozemky.
Prodej parcely p. č. 418/16 v k.ú. Robousy byl radou zamítnut.
Ad.2)
Další m bodem byla žádost o prodej parcely č. 547 v k. ú. Ostružno. Také zde vz diskuse vyplnulo,
že tuto parcelu, která přiléhá k zahradě fary, je možno využít pro případnou výstavbu tří až čtyř
domků a po případném zainvestování může farnost tuto lépe zhodnotit.
Rada zamítá prodej parcely p. Č. 547 v k. ú. Ostružno zamítá.
Ad.3)
Další žádost o odkoupení parcely p. č. 150/1 v k. ú. Kbelnice, kde žadatel potřebuje pás 10 m pro
vybudování cesty ke svému pozemku. Rada souhlasí s prodejem části pozemku 150/1 v šířce 10 m
v. k. ú. Kbelnice panu Komárkovi.
Ad.4)
P. Prokp Tobek seznámil s možnostmi využití finančních prostředků získaných prodejem pozemků.
K této žáležitosti se vyjádřil i J. Strašík, který podal podrobné informace k tomuto záměru.
Po zvážení různých možností rada souhlasí s pokračováním předložené koncepce a s dalším
jednáním P. Tobka s příslušnými orgány.
Ad.5)
V bodě různá se J. Drška ptal na situaci s rekonstrukcí fary ve Vysokém Veselí a to na přestavbu na
sociální byty. Byla podána informace, že se o projekt zajímá o pracuje na něm Oblastní charita
v Jičíně. Šlo by o vybudování 4 socálních bytů a prostor pro činnost charity.
Dále P. Prokop Tobek navrhl, aby další případné prodeje pozemků byly realizovány přes realitní
kanceláře, jelikož lépe znají trh s nemovitostmi a stím se odvíjející i cenovou hladinu.
Členové rady vjádřili souhlas s předloženým návrhem.
Ad.6)
Udělením požehnání přítomným,P. Prokop Tobek ve 20.30 hod. Jednání ukončil.

