
Zápis jednání Ekonomické rady farnosti Raná, 30. 12. 2022 fara Raná 
 

Přítomni: P.Mgr. et Mgr.Ondřej Matula, Ing. Zdeněk Talácko, Jaroslav Kyncl, Luboš Mužík.  
 

1. Modlitba  

2. Rada z důvodu pandemie konzultovala telefonicky a Emailem během roku 2022.  

3. V březnu 2022 bylo po E-mailové konzultaci se všemi členy rozhodnuto přijmout válečné uprchlíky 

do KC Raná. Postupně 9 osob v období od března do srpna, náklady proplácel Pardubický kraj ve 

výši 250Kč za osobu a noc. Kompenzace plně nahradila náklady spojené s nouzovým ubytováním 

uprchlíků. 

4. Seznámení s finanční situací farnosti: účet, dluhy a pohledávky, inventarizace, KC, Potravinová 

banka, sbírky a jiné příjmy. 

5. Seznámení s minulým zápisem, proběhlé a probíhající akce:  

▪ Stavba kanalizace od fary a kostela v Rané – zařídil. Z.Mužík. Instalace splachovacího WC místo 

chemického u márnice – zařídil D.Pavliš. 

▪ Oprava nátěru střechy kaple v Holetíně: firma Tesařství Šebek nekomunikuje. Oslovili jsme 

firmu p.Kočího z Hlinska, čekáme na rozpočet. Realizace v roce 2023. 

▪ Oprava ohradní zdi – proběhla oprava p. Ondráčka z Holetína spárováním a novým usazením 

vrchních kamenů, za 30 tis. Kč.  

▪ Proběhla změna dodavatele elektrické energie. Smlouva s Pražskou plynárenskou končila 31.8. a 

Biskupství poslalo 26.7. dopis, v němž se zříká zprostředkování nové smlouvy a vyzývá 

k samostatnému jednání. Urychleným průzkumem trhu a jednáním s dodavateli byla vybrána 

firma E.ON pro nejvýhodnější nabídku. Postup byl konzultován se členy rady elektronicky. 

Smlouva s E.ON byla uzavřena na 2 roky. 

6. Plán investic:  

a. Oprava části ohradní zdi – vysypaná část. Památkáři dali souhlasné stanovisko ke zbourání a 

znovupostavení asi 7 m zdi u márnice. Oslovili jsme 3 firmy: P. Ondráček z Holetína, 

RENOS, INSTAV. Nabídky přišly 23.11.2022 od RENOSu subdodavatel p.Luděk 

s cenou147 262Kč; další 15.12.2022 p Ondráček 111 400 Kč; INSTAV doručeno 16.12.2022 

s cenou 335 511,32 Kč. 

b. Nátěr střechy kaple v Holetíně. 

c. Podřezání zdí fary: p. Mužík osloví firmy, které by byly schopné tyto práce provést a budou 

schopny na základě prohlídky navrhnout řešení a předložit rozpočet na realizaci. 

d. Oprava fasády kostela: zatím bude pouze zrealizována oprava fasády v místech po opravě 

střechy. Bude osloven p. Ondráček z Holetína. 

e. Dlažba v kostele a odvodnění – současně s prohlídkou fary bude zároveň provedena prohlídka 

i podlahy v kostele. Dále budou zjištěny informace ohledně této opravy v oblasti Litomyšle, 

kde bylo opraveno několik kostelů. Informace zajistí Talácko. 

f. Potřeba vyčistit a opravit okapy na kostele. 

g. Ve Skutči se rozhodli část financí vložit spořící účet ČS s úrokem 4% ročně. 

       

 

Zapsal:   Talácko 

 


