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

Datum: 24. 1. 2021
Míísto: Novýí  Hradec Kraí loveí
Prříítomníí: ThLic.  Prokop  Brožř ,  Th.D.  (prředseda  –  faraí rř),  Mgr.  Ota  Kubinec  (cřlen

pastoracřníí  radý  farnosti),  Ing.  Pavel  Kamenickýí ,  Ing.  Jirříí  Schmidt,  Mgr.
Pavla ŽČ íídkovaí  

Neprříítomníí: ---

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  lednoveím  prředaíníí  Dekretuů  o  cřlenstvíí  v Ekonomickeí  radeř  farnosti  se  dne
24.2.2021 konalo na ustavujíícíí žasedaíníí ERF, probeřhlo ža uí cřasti vsřech jmenovanýích
cřlenuů . 

1. Pozemek v k.ú. Malšovice u Hradce Králové, parc. č. 92/11
ERF uvažřuje  o pronaí jmu tohoto požemku.  Ža tíímto uí cřelem býl  porříížen  Žnaleckýí
posudek O tržřníí ceneř  pronaí jmu nemoviteí  veřci. Žaí jem projevil investor, s níímžř  nýníí
jednaíme ve spolupraí ci s Biskupstvíím kraí loveíhradeckýím.

2. Dosavadní průběh opravy Zvonice na Zámečku 
Financřníí bilance prvníí etapý, kterou provedla firma Jan Rýdlo, prředstavuje na jedneí
straneř  výínosý ve výísř i  1.314 tis. Kcř,  na druheí  straneř  naíkladý ve výísř i  1.376 tis. Kcř.
Farnost se podíílela prřííspeřvkem ve výísř i 62 tis. Kcř. 

3. Oprava vstupních dveří pro kostel sv. Antonína 
Žatíím jsme obdržřeli jednu nabíídku, dalsř íí dveř  jesřteř  ocřekaívaíme. Oprava bude hražena
ž prřislííbeneího daru.

4. Zběžná bilance roku 2020
Ekonomickeí  hodnoceníí roku 2020 bude prředmeřtem dalsř íího setkaíníí ERF. 
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5. Různé
Žpuů sob  porřaídaíníí  sbíírký  Svatopetrskýí  haleírř:  Ža  tíímto  uí cřelem  ožnacřííme  kasicřku
vžadu v kostele;  dalsř íí  možřnostíí  je  poslat  prřííspeřvek na farníí  uí cřet  se žpraívou pro
prřííjemce „Svatopetrskýí  haleírř“. Sbíírka se konaí  v termíínu 28.2. – 7.3.2021. 

Termíín prříísř tíího žasedaíníí ERF žatíím nebýl stanoven. 

V Hradci Kraí loveí  dne 28. 2. 2021 

Žapsala: Pavla ŽČ íídkovaí  

Schvaí lil: Prokop Brožř , prředseda

Svatovaí clavskeí  naímeřstíí 97/18, 500 08 Hradec Kraí loveí  8 – IČČ  48147770
tel. +420 603469400 – e-mail: nhkantonin@gmail.com – www.antonin.cž

mailto:nhkantonin@gmail.com
http://www.antonin.cz/

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

