Zápis z jednání Ekonomické rady farnosti, konané dne 2. dubna 2019
na faře Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín.
Přítomni: P. Prokop Tobek, Marie Matúšová, Mária Hníková, Jiří Drška, Pavel Forbelský,
Jiří Vitvar. Přítomni všichni členové rady, která je tím usnášeníschopná.
P. Prokop Tobek zahájil v 19. hodin jednání motlidbou a předložil ke schválení jeho program.
Zapisovatelem určen J. Drška
Program :
1. Zahájení
2. Uzávěrka loňského roku
3. Investice farnosti.
4. Směna pozemků - žádost
5. Různé
6. Závěr
Program jednání byl schválen všemi členy rady.
Ad 2)
Členové rady obdrželi mailem podklady pro jednání a to kompletní účetní uzávěrku farnosti
Jičín. Paní Matúšová provedla podrobný výklad jednotlivých materiálů a zodpověděla dotazy
směřující k jednotlivým položkám a k výpočtu desátku pro diecézi z vlastní a z hospodářské
činnosti farnosti.
Výsledek hospodaření vykázal strátu 1 895 446,19 Kč. Ke strátě došlo převedením dvou kostelů
a to v Dolanech a Nadslavi. První spolku Omnium a druhý obci Nadslav.
ERF doporučuje zaslat upomínku p. Petru Mrázovi, nájemci farních pozemků v katastru obce
Kbelnice, který po lhůtě splatnosti dluží 21 608 Kč a vyzvat jej k zaplacení pohledávky do 10 dnů.
Ekonomická rada farnosti schvaluje Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok
2018 bez výhrad.
Všichni pro.
V souvislosti s tímto bodem programu P. Tobek přednesl prosbu, aby ERF přijala do své gesce
také farnost Vysoké Veselí, kterou naše farnost nyní spravuje a v případě schválení návrhu, aby též
schválila její účetní uzávěrku.
Rada tuto prosbu vyslyšela a do své gesce farnost Vysoké Veselí přijala.
Všichni pro.
Jelikož obdržela mailem i její uzávěrku, rada tuto projednala a po zodpovězení dotazů paní účetní
konstatuje, že vykazuje schodek ve výši 90 015, 13 Kč.
Ekonomická rada jako gestor farnosti Vysoké Veselí schvaluje Základní ukazatele výsledků
hospodaření farnosti za rok 2018, bez výhrad.
Všichni pro.
Rada byla informována i o hospodaření farnosti Kopidlno a nezaujala žádné stanovisko,
jelikož je v této farnosti zřízena ekonomická rada.
Ad 3)
P. P. Tobek informoval radu o stavu předpokládané investice. Záměr farnosti byl podpořen
biskupstvím králevohradeckým se slibem případné půjčky na investici, splatnou z jejího výnosu.
Probíhá jednání s městem, které je tomuto našemu záměru nakloněno. Nyní je potřebné
vypracování smluv a následné schválení zastupitelstvem města.
Ad 4)
Farnosti byla předložena žádost o směnu pozemku v k.ú. Robousy p. č. 759/2 v délce cca 80m

a předpokládané šířce 6 m pro zhotovení přístupové cesty na pozemek 759/5 ve vlastnictví paní
Ing. I. Buriánkové, která by ráda získala na tento pozemek přístup. Farnosti pak převede stejnou
rozlohu ze svého pozemku 759/5. Rada požaduje, aby náklady s převodem a novým zaměřením
hradila paní Buriánková.
Pří splnění podmínek kladených ERF tato se směnou souhlasí.
Ad 5)
P. P. Tobek informoval radu o tom, že ji v nejbližších dnech vyprší dvouletý mandát a bude třeba
jmenovat radu novou, což je v jeho kompetenci. Poděkoval všem za činnost v radě a dotázal se zda
členové souhlasí s prodloužením svého mandátu o další volební období. Všichni vajádřili svůj
souhlas.
Ad 6)
Udělením požehnání přítomným ukončil P. Prokop Tobek ve 20:30 hod jednání ERF.
Zapsal J. Drška

