SETKÁNÍ FARNÍ EKONOMICKÉ RADY
FARNOSTI ZAŠOVÁ 9. 11. 2016
Účast: o. Jiří Polášek, Štěpán Maliňák, Miroslav Koleček, Pavel Hošťálek;
Omluveni: Jaroslav Bernkopf, Jiří Plandor
1) Současné farní finance – rada byla informována o aktuální finanční situaci
farnosti Zašová: na účtu je 380 tis. Kč a přislíbená dotace z Arcibiskupství 100
tis. Kč přijde na náš účet ihned po vyúčtování I. etapy opravy fasády. Farnosti
našeho děkanátu uspořádaly sbírky na opravu fasády a vybralo se 212 tis. Kč.
2) Oprava kostela – farní ek. rada byla seznámena s opravou průčelí, která je u
konce. Oprava stála ofic. 1.318.392,- Kč, ale v tom není oprava lešení, nový
hromosvod a další práce, jako třeba vyztužení střechy. Takže oprava stála
celkem asi 1,5 milionu Kč. Je třeba ještě postavit lešení okolo zbytku kostela,
aby se mohlo po zimě pokračovat. Další oprava bude stát cca 1 milion Kč., takže
by mělo chybět zhruba půl milionu.
3) Topení letos nebude. Topení do celého kostela (pod lavice) by stálo celkem
asi 230 tis. Kč. Doporučuje se vzít si termofor!
4) Hodiny – na věži odbíjejí půl a celou. Je zde návrh, zda by někdo připlatil cca
20 tisíc, aby zvonily i čtvrtě.
5) Borový les – proběhla diskuze o možném převzetí lesa od sester De Notre
Dame, které jej nabízí farnosti. Bude třeba se zeptat v Olomouci na ALSOLu
(Arcibiskupské lesy), jak postupovat, případně pana Davídka.
6) Garáž a chlév – chlév a garáž v zadní části farního dvora je ve vlastnictví
Obce. Nyní se bourá padající chlév a farnost by měla požádat Obec Zašová o
pronájem nebo odkoupení.
7) Kam s lešením? – proběhla diskuze o tom, kam umístit po opravách
děkanátní lešení. Nabízí se řešení: nevracet jej do vlhkého prostředí farní
stodoly v Choryni, ale někde na naší farní zahradě nebo jiném pozemku postavit
hangár pro toto lešení. Najde se sponzor?
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