
Zápis ze zasedání ekonomické rady farnosti Velké Karlovice  

konané dne 23. 6. 2015 

Předmětem jednání byly níže uvedené záležitosti:  

 Na provedení elektronického zabezpečení kostela (je vyžadováno arcibiskupstvím) se 

přihlásily 2 firmy se 3 nabídkami – dvě s cenovou nabídkou 25 000,- Kč – 26 000,- Kč a 

jedna s nabídkou 22 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že 3. nabídka je nejpříznivější jak cenou, 

tak způsobem provedení, se rada vyslovila pro tuto nabídku. Případné narušení 

monitorovaného prostoru je mimo jiné hlášeno Policii České republiky. 

 

 Projednáván byl prodej pozemků na Sihle – o část pozemků má zájem Obecní úřad a dále 

manželé Ševčíkovi. V této záležitosti došlo ke změně postoje arcibiskupství, které bylo 

původně proti prodeji, nyní prodej doporučilo – v této souvislosti je třeba zajistit odborný 

odhad ceny pozemků. Rada s prodejem souhlasí (bude realizován za ceny obvyklé) a znalce 

bude kontaktovat Anička Špalková. 

 

 Anička Špalková také podala informaci o pozemcích, které byly vráceny v rámci restitucí. 

Stávajícím nájemcům těchto pozemků, které jsou pronajímány přes Pozemkový fond, byly 

zaslány výpovědní smlouvy – jedná se o pana Minarčíka, p. Kyslingera (zastoupeného 

Simonou Kolářovou) a Apartmány Razula. Nájemci projevili zájem o koupi těchto pozemků, 

arcibiskupství však s tímto postupem nesouhlasí a navrhuje, že Apartmánům Razula bude 

předložena nová nájemní smlouva s pronájmem za tržní cenu  

a s ostatními nájemci budou od 1. 10. 2015 uzavřeny nové pachtovní smlouvy podle 

Nového občanského zákoníku. 

 

 Mirek Martinák za pomoci místních lesních dělníků v nejbližších týdnech zajistí probírku a 

prořezávání farních lesů (projednáno i na poslední pastorační radě). 

 

 O. Rastislav podal informaci o opravě kněžských hrobek v blízkosti vchodu do kostela – bylo 

nutné je odkopat kvůli kořenům lípy narušujícím statiku hrobů, oprava bude pokračovat a 

hroby se dají do téměř původní podoby.  

 

 V této souvislosti zmínil také zdárně pokračující práci na letáku o hřbitově ve Velkých 

Karlovicích. Text je již připraven. Ještě jsou potřebné fotky. 

 

 O. Rastislav dále seznámil členy ekonomické rady s rozpočtem a se zprávou  

o hospodaření farnosti za první pololetí roku 2015. Tuto zprávu zveřejní v neděli 28. 6. 

2015 při ohláškách. 

Zapisovatelka: Alena Janotová 

Schválil: P. Rastislav Kršák, SVD, správce farnosti 

 

 


