
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI VELKÉ KARLOVICE  18.11.2011 

 

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti : 

 Inventarizace majetku – v souvislosti se zavedením podvojného účetnictví (od r.2012) je nutno 

provést inventarizaci majetku, v našem případě to bude pastorační centrum, kostel i fara jsou 

památkové objekty, tam se inventarizace neprovádí. 

 

 Začátkem příštího roku se začne s restaurováním velké místnosti na faře, na základě projektu jsme 

dostali dotaci z fondů EU, celou akci bude nutno nejdříve zainvestovat, zpátky dostaneme asi 80% 

nákladů. 

 

 Akce opravy parkoviště a stavby altánu před kostelem je momentálně pozastavena, v řešení je 

využití pozemku – členové farní rady byli seznámeni s výpisem z katastru nemovitostí (Robert 

Valchář). 

 

 Pojištění budov je v současné době uzavřeno u Hasičské pojišťovny, ale není k dispozici smlouva o 

pojištění, o. Rastislav požádá o kopii. Je potřeba zjistit, zda je kostel, fara a pastorační centrum 

pojištěno na skutečnou hodnotu majetku – v případě pojistné události by nebylo plnění 

v dostatečné výši. Případně pojistnou smlouvu zrevidovat a novou uzavřít pomocí společnosti 

Kristýn služebník s.r.o. za co nejvýhodnějších podmínek. 

 

 V případě, že budou farnosti darovány větší finanční částky např. na opravu kostela a podobné, je 

vhodné dárcům vydávat darovací smlouvy za účelem odpočtu daru z daňového základu. 

 

 Byla podána informace o vydání povolení dalšímu hrobníkovi p. Hamalovi, který na farní úřad dodá 

kopii Osvědčení, Živnostenský list a ceník prací. Obyvatelé tak budou mít možnost výběru k zajištění 

pohřbu do země. 

 

 Pronájem pozemků na Sihle – stávající smlouvy jsou uzavřeny s p. Holčákem, majitelem firmy 

Valencio (2,6 ha) a p.Minarčíkem (1,5 ha). Bylo zjištěno, že p. Minarčík podmínky dané smlouvou 

neplní, proto bylo rozhodnuto o okamžitém zrušení pro neplacení. Toto bude provedeno písemnou 

formou, zajistí o. Rastislav. Celý pozemek o výměře 4,1 ha bude nabídnut k pronájmu p. Holčákovi 

za cenu 5 000,- Kč na rok, případně 0,1 Kč/m2. Smlouva bude vypracována s platností na 1 rok a její 

znění musí být aktualizováno podle nových technických dat (byla přidělena nová parcelní čísla), 

součástí smlouvy bude podmínka, že nájem je splatný najednou, nejlépe při podpisu smlouvy 

(hotově, převodem ?). Manželům Ševčíkovým bude podána informace, že pozemek nebyl 

doporučen  k prodeji, případně nabídnout odkoupení části parcely kolem stodoly (změna 

geometrického plánu). Závěrem bylo konstatováno, že pozemek na Sihle se prodávat nebude. 

 

 

 


