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Římskokatolická farnost 

Nový Hradec Králové 
 

Č.j.  7/2020 

1. zasedání ekonomické rady farnosti v roce 2020 (dále jen ERF) 
 

Datum:  22. 1. 2020  

Místo:  Nový Hradec Králové 

Přítomní:  ThLic. Prokop Brož, Th.D. (předseda – farář), Mgr. Ota Kubinec (člen 

pastorační rady farnosti), Ing. Pavel Kamenický, Ing. Jiří Schmidt, Mgr. 
Pavla Žídková  

Nepřítomní: --- 

 

Usnesení 1. zasedání ERF v roce 2020 

1. ERF hodnotila hospodaření farnosti v roce 2019.  

- mandatorních výdaje a pastorační aktivity farnosti byly finančně pokryty,  
- byla opravena vrata na farní dvůr z Prašingerovy ulice (cca 100 000,- Kč),  
- v přízemí fary bylo nainstalováno zařízení - bezkontaktní elektroosmóza DryPol 

systém - zajišťující dlouhodobé odvlhčení zdiva (cca 40 000,- Kč),  
- ke svému účelu byla použita dotace od MMHK z roku 2018 (57 000,- Kč) na opravu 

sochy sv. Václava vedle kostela,  
- byla získána dotace od KÚKhK (316 000,- Kč) a od MMHK (778 000,- Kč) na opravu 

zvonice na Zámečku s možností prostředky převést do roku 2020; firma Tesařství – 
Jan Rydlo ze Šonova zahájila práce na rekonstrukci zvonice, když dá P. Bůh, bude 
letos realizována 1. etapa opravy.  
 

Závěr hodnocení: farnost hospodařila efektivně se ziskem cca 106 000,- Kč (bude 

upřesněno v roční závěrce).  

2. Nájem věžních prostor pro Vodafone  

Nájemní smlouva s Vodafone má letos 10leté výročí. Cílem ERF je pokračování smlouvy 

s tím, že stávající nájem 80 000,- Kč/rok navýšíme o inflaci.  

3. Pachtovní smlouva se ZOČZS Rozkvět Míru Malšovice  

 V loňském roce byla podepsaná pachtovní smlouva se zahrádkářkou osadou Rozkvět 

Míru Malšovice. Pro farnost to znamená pravidelný roční příjem ve výši: 68 544,- Kč. 

4. Věžní hodiny na kostele sv. Antonína 

ERF odsouhlasila vyčištění a úpravu hodinového stroje (při zachování původního) a 

výměnu a doplnění nových moderních komponent, aby byl zajištěn jeho přesný chod. 

Práce provede firma L.HAINZ spol s r.o. z Lysé nad Labem.   
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5. Příští zasedání ERF 

Termín příštího zasedání ERF nebyl konkrétně stanoven, bude domluven operativně, 

jak bude vyžadovat vývoj událostí s ohledem na spravovaný majetek.  

 

V Hradci Králové dne 28. 1. 2020  

Zapsala: Pavla Žídková  

Schválil: Prokop Brož, předseda 

 

 


