24.2. 2016
přítomni: Hynk, Kalčík, Brychta, Novák, Burda, Mikeš, Caha
- seznámení s hospodařením farnosti v roce 2015, předložení účetní uzávěrky ERF, farnost má k
dispozici 400 tisíc Kč
- ověřit jak a jestli funguje Sdružení pro pořízení kaple v Hodicích, kterým se eviduje finanční
hotovost na účtu farnosti
- požádat za včas o navýšení pachtovného o inflaci k termínu ve smlouvě
-možnost přepojištění fara a kostel sv. Martina, nyní pojištění u Generali je 16 000 Kč, u kaplanky
ověřit pojištění zodpovědnosti
- v letošní roce bude nutná výměna plynového kotle dle vyjádření revizního technika, předpoklad
kolem 50 000 Kč.
host: Jan Zach
- možnost zprovoznění kaplanky na bydlení nebo pro farní aktivity. Diskuze, co s kaplankou do
budoucnosti.
-Předložený rozpočet na nejnutnější opravy do 150 tisíc bez ohledu na to, co si vymyslí památkáři.
-V letošním roce v dubnu se bude opravovat Fritzova ulice, využít toho ke zřízení plynové přípojky
29.2. 2016
přítomní: Hynk, Novák, Mikeš, Burda, Brychta, Caha
omluven: Kalčík
1, Doplnění informace o spotřebě elektrické energie v kostelích a na faře
2, Souhlas ERF s uveřejněním jmen na webu farnosti, pravidelné setkávání asi po 2- 3 měsících,
zveřejňování zápisů z jednání na webu a na nástěnkách
3. U varhan v kostele sv. Kateřiny, které patří Městu Třešť, se bude vyměňovat měch, oprava
dokončena do konce dubna do poutě, platí Město Třešť
4. Naladění varhan u sv. Martina- nechat si zpracovat cenovou nabídku od dvou varhanářů a nechat
schválit biskupstvím, ověřit možnost mikrofonu pro varhaníky pro oba kostely, aby hlas šel do
reproduktorů v kostele, lépe je to slyšet
5, oprava kněžských hrobů nahoře u cesty ke kapli, p. Páral se nabídl k práci, Pavel Brychta se
domluví s p. Páralem a Kubalou a vše opraví
6, Návrh- zpřístupnit kostel sv. Martina v létě a umožnit lepší větrání- mříž do hlavního vchodu,
schůzka s P. Píšou, s pracovníky památkového ústavu
Otázkou zůstává celkové zpřístupnění areálu i kolem fary a zabezpečení okolí kostela
7, padající zeď u Divišů a u kostnice- nutné vyjádření od památkářů, jedná se o havarijní stav
8, schodiště k faře od konírny- je vyjádření od památkářů, schodiště se rozpadá,
Nafocení stavu zdí hlavně z ulice Fritzova před rekonstrukcí zajistí M. Burda z důvodu reklamace.
9, Konírna- omítky oklepané, zdi vysychají. Návrh: obložit zdi dřevěnýma deskama, podívat se na
půdu nad konirnou, jaké jsou tam desky
10, Zjišťovaní- kdo je vlastníkem zdi z fary do dvora pivovaru, zeď je ve špatném stavu
11, Nápad- pořízení vyhřívaných podušek do lavic. Stávající topení u Kateřiny je z roku 1998 a je
velká spotřeba energie. Lavice patří farnosti. nutná kalkulace nákladů a úspor.
12, Účelové sbirky budou věnované na pořízení nového kotle na faru, na opravu zdí.., přípojky
apod..
13, Přípojky: plyn- požadovat přípojku pro kaplanku
voda- požadovat novou od hlavního uzávěru k vodoměru
kanalizace- ke kanálku ve vjezdu nechat vykopat
14, v době opravy ul. Fritzova budou mše sv. přesunuty do sv. Kateřiny, pohřby, svatby- se budou
řešit operativně
15, další schůzka začátek května

