Římskokatolická farnost
Nový Hradec Králové
ČČ .j. 29/2021

1. zasedání ekonomické rady farnosti v roce 2021 (dále jen ERF)

Datum:
24. 1. 2021
Míísto:
Novýí Hradec Kraí loveí
Prř íítomníí: ThLic. Prokop Brožř , Th.D. (prř edseda – faraí rř ), Mgr. Ota Kubinec (cř len
pastoracř níí radý farnosti), Ing. Pavel Kamenickýí , Ing. Jirř íí Schmidt, Mgr.
Pavla ŽČ íídkovaí
Neprř íítomníí: --Usnesení 1. zasedání ERF v roce 2021
1. Ustavující zasedání ERF
2. Pozemek v k.ú. Malšovice u Hradce Králové, parc. č. 92/11
3. Dosavadní průběh opravy Zvonice na Zámečku
4. Oprava vstupních dveří pro kostel sv. Antonína
5. Zběžná bilance roku 2020
6. Různé

1. Ustavující zasedání ERF

Po lednoveí m prř edaí níí Dekretuů o cř lenstvíí v Ekonomickeí radeř farnosti se dne
24.2.2021 konalo na ustavujíícíí žasedaí níí ERF, probeř hlo ža uí cř asti vsř ech jmenovanýí ch
cř lenuů .
1. Pozemek v k.ú. Malšovice u Hradce Králové, parc. č. 92/11

ERF uvažř uje o pronaí jmu tohoto požemku. Ža tíímto uí cř elem býl porř íížen Žnaleckýí
posudek O tržř níí ceneř pronaí jmu nemoviteí veř ci. Žaí jem projevil investor, s níímžř nýníí
jednaí me ve spolupraí ci s Biskupstvíím kraí loveí hradeckýí m.
2. Dosavadní průběh opravy Zvonice na Zámečku

Financř níí bilance prvníí etapý, kterou provedla firma Jan Rýdlo, prř edstavuje na jedneí
straneř výí nosý ve výí sři 1.314 tis. Kcř , na druheí straneř naí kladý ve výí sři 1.376 tis. Kcř .
Farnost se podíílela prř ííspeř vkem ve výí sři 62 tis. Kcř .
3. Oprava vstupních dveří pro kostel sv. Antonína

Žatíím jsme obdržř eli jednu nabíídku, dalsř íí dveř jesř teř ocř ekaí vaí me. Oprava bude hražena
ž prř islííbeneí ho daru.
4. Zběžná bilance roku 2020

Ekonomickeí hodnoceníí roku 2020 bude prř edmeř tem dalsř íího setkaí níí ERF.
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5. Různé

Žpuů sob porř aídaí níí sbíírký Svatopetrskýí haleí rř: Ža tíímto uí cř elem ožnacř ííme kasicř ku
vžadu v kostele; dalsř íí možř nostíí je poslat prř ííspeř vek na farníí uí cř et se žpraí vou pro
prř ííjemce „Svatopetrskýí haleí rř“. Sbíírka se konaí v termíínu 28.2. – 7.3.2021.

Termíín prř íísřtíího žasedaí níí ERF žatíím nebýl stanoven.

V Hradci Kraí loveí dne 28. 2. 2021
Žapsala: Pavla ŽČ íídkovaí

Schvaí lil: Prokop Brožř , prř edseda
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