
ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ  RADY  ZE  DNE  17.8.2007

Přítomni: P. Radomír Němeček, Ing. Jaroslav Skácel, Ing. Stanislav Poul, Anna Damborová, 
                 František Obdržálek, Alois Obdržálek, Milan Vlček, Zdeněk Zbránek

Nepřítomni – omluveni: Mgr. Zdeněk Důbrava, Bohumil Pospíšil

Dne 17.8.2007 se na faře konalo druhé zasedání členů ekonomické rady.

Program zasedání: 

1. Měsíční náklady farnosti
2. Úspora elektrické energie
3. Pozemky na Cvrčovské ulici
4. Brigáda 25.8.2007
5. Opravy a úpravy kostela nutné
6. Pořízení nového majetku, plánované úpravy a opravy

ad1.)Seznámení o změnách v měsíčních nákladech provozu farnosti
        Měsíční pravidelné  platby : 5 200 Kč  záloha na el. energii v kostele (zvýšená záloha)
                                                    3 000 Kč záloha na plyn na faře                    

                 1 000 Kč záloha na el. energii na faře             
                                                  15 000 Kč splátka půjčky farnosti Hoštice (prosinec 2007)
                                  Celkem: 24 200 Kč 
      Stav na účtě  řkf  Zdounky k 17.8.2007 =  41 112,97 Kč

ad2.)Vyúčtování elektrické energie v kostele za období od 17.10.2006 – 27.4.2007  činilo 
49 340,00 Kč . Je nutné snížit spotřebu a chovat se hospodárně :

- osvětlení v kostele – návrh na nahrazení dosavadních  žárovek za žárovky 
úsporné

- zavést signalizaci na topení – zapnuto-vypnuto
- zapisování spotřeby el. energie v kostele v pravidelných intervalech – letní , 

zimní sezóna
- při menší návštěvnosti kostela v době topné sezóny -  zapínání topení jen u 

předních lavic

ad3.) Informace o pozemcích na Cvrčovské ulici  - dne 6.6.2007 se uskutečnila  návštěva 
u JUDr. Štěpaníka v Olomouci- za farnost se zúčastnili P. Radomír Němeček, Ing. Jaroslav 
Skácel, Ing. Stanislav Poul, Mgr. Zdeněk Důbrava  – prodej pozemků se uskuteční  za 
cenu v místě a čase obvyklou  - další projednání bude na Veřejné schůzi OÚ Zdounky

ad4.)Na sobotu 25.8.2007 se svolává brigáda na 8.oo hod - úklid na půdě – bude 
přistavena vlečka 

ad5.) Opravy a úpravy kostela nutné
- zabezpečit sítě proti ptactvu na věži
- obnovit nátěr na sakristii - očistit starý popraskaný nátěr a provést nový nátěr
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- oprava svodů dešťových vod ze střech – voda zatíká pod základy  ( kostel i fara )
- provést revizi hromosvodů – zajistí pan Vlček

ad6.) Návrhy  na pořízení nového majetku, opravy a  úpravy 
- pořízení elektronického zařízení na ukazatel čísel na zpěv písní – návrh podá 

ing. Skácel
- ozvučení chodby v kostele a reproduktor zavést i ven před kostel
- vybudovat místečko„zátiší maminky s dětmi“ – boční kaple – (polystyrénové 

pódium)
- vybudovat chodník k bočnímu vchodu – bezbariérový vchod
- pořízení mříže u bočního vchodu na odvětrání kostela a zabezpečení dveří
- oprava rozpadlého okna v sakristii
- odvětrání místnosti pod schody na kůr
- Boží oko – obnovit držáky se sítí ( nová síť )
- omlazení krušpánku vedle kostela od Světlé
- vybudování kuchyňky v přízemí fary v zimních měsících 
- zadání studie – návrh na úpravu farní zahrady
- oprava obrazu Nejsvětější trojice nad hlavním oltářem – opravu v rozsahu cca 

160 000,00 Kč zaplatí krajský úřad Zlín 
- elektronické zabezpečení kostela  -  projekt hradí ministerstvo kultury 

48 021,00 Kč bez DPH, farnost se na projektu podílí 10%

                                                       

 

                           
…………………………..                                                   ……………………………
Zapsala  Anna Damborová                                                  Ověřil P. Radomír Němeček 
Ve Zdounkách dne 18.8.2007
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