Farní rada 4. 1. 2018
Přítomni:
o. Vladimír, Josef Hrček, Jan David, Jiří Juračák, Petr Buzek, Michal Dostál, Michal Dostál ml., Karel
Váňa, Eva Davidová, Jaroslav Dostál, Aleš Kuběna, Marta Najzarová, Ladislav Kupčík, Petr Šmajsr,
Dominik David
Farní kostel
Dokončení opravy kostela – rozdělení do etap (z důvodu financování):
1. Střecha na části lodi + sanktusník – 2,5 mil. Kč – plán na letošní rok, pokud bude zajištěno
dostatečné financování
2. Střecha – přesbytář – 2,5 mil. Kč
3. Omítky – 3 mil. Kč
Dotace od Moravskoslezský kraj - žádost do 10. Ledna 2018 – možnost získat až 500 tis. Kč
Odvodnění kostela kolem presbytáře
Provádění svépomocí - letos – cena zatím není
Při zahájení prací je potřeba zajistit archeology
Obkopání kostela – Michal Dostal ml. + lidé na brigády -> vyhlásit dostatečně dopředu
Káceni stromů a keřů kolem kostela
Žádost o pokácení všeho od chodníku ke kostelu. Schváleno.
Keře můžeme všechny vykácet – 1 borovice musí zůstat – zkusíme znovu požádat o pokácení
Kaceni stromu – Michal Dostal ml + Michal Dostal
Náhradní výsadba bude řešena
Farní zahrada
Povolení pro pana Mikše – souhlasíme s výstavbou, ale dodáme podmínky – používání dle stávajícího
stavu (sportovní a kulturní akce) a budoucí výstavba zázemí
Sepíše Aleš Nytra, zajisti O. Vladimír
Věž kostela
Ciferníky 40 tis. Kč + zvony (80 tis. Kč - dluh za již udělané zvony + 70 tis. Kč další 2 zvony) = 190 tis.
Moznost osvětleni lucerny (špička kostela).
Dluh zaplatit z farních peněz.
Michal Dostál poptá ceny za osvětlení a pak se případně vyhlásí sbírka
Závišice - pozemky
Obec chce převézt na sebe pozemek pod částí hřbitova - část „starý hřbitov“ a pod chodníkem u školy
(chodník je obce a pozemek je farní).
Obec by měla sama požádat o převedení pozemku
Nové varhany – Závišice
Byla tam návštěva z biskupství, zatím není závěr – řešit se bude výhledově
Generální oprava varhan by nepomohla
Nové varhany – 1 manuálové – 1 mil. Kč, 2 manuálové - 2mil. Kč
Získání již použitých varhan asi není řešení z prostorových důvodů v Závišicích.
Pozemky Ženklava - Manželé Neničkovi:
Průjezd skrze naše pozemky, které jsou pronajaty ZD Javorník Tichá. Měli by se obrátit na ZD Javornik
Ticha. Informace jim předá o. Vladimir

Pozemky Ženklava – zemědělské - pronájem
Schůzka v Ostravě na biskupství – Slávek Dostál + Jan David, poté schůzka s ZD Javorník
Na 2 pozemky byla dána výpověď již před rokem. Nyní přišla smlouva na pronájem, asi chyba.
Další menší pozemky asi nejsou nyní pronajaty vůbec. Byly v minulosti pronajaty, ale poté „vypadly“
z dodatku smlouvy.
ALFA kurzy v Kopřivnici
Karel Váňa – Alfa kurzy v Kopřivnici - 10 večerů v Katolickém domě v Kopřivnici – pro věřící i nevěřící
Termín konání – únor až duben 2018
Jsou potřeba drobné výdaje (pronájem prostor a drobné občerstvení) – prosba o příspěvek - ne více
než 10 tis. – většina pro, 1 se zdržel, 0 proti
Podpora Centra pro rodinu Ostrava
Vyhlášení sbírky ve farnosti? Jsou tam profesionálové. V letošním roce jim vypadlo několik dotací.
Ohrožení fungování centra.
V Kopřivnici je od letošního roku také Centrum pro rodinu
Oprava ubytování na faře
Začátek prací po sezóně (září 2018), do té doby ubytování v současné podobě.
Bude vypracován projekt na vybudování 2 ubytovacích jednotek (pro 7 a 10 lidí) –
Nová okna, podhledy, kuchyňské linky, nové soc. zařízení - předběžný odhad 750 tis. Kč
Možnost získat bezúročnou půjčku z biskupství ve výši 750 tis. Kč
Výnosy z ubytování jsou za loňský rok cca 100 tis. Kč. V případě realizace oprav bude výnos větší
(odhad cca 200 tis. Kč)
Možno získat i dotaci na vybavení z biskupství na vybavení cca 70 tis Kč.
Zpracuje se projekt a pak se rozhodne.
O. Vladimír nechá zpracovat projekt na vrata (budova č. 2 na zahradu) + okna -> podání žádosti o
dotaci na město
Amfiteátr - WC
Pokud se divadlo nahlásí dopředu, ubytování nebude poskytováno a bude zázemí pro herce + WC
Pro letní kino si WC zajistí město – např. formou suchých WC
Projedná Petr Buzek v komisi města.
Akce ve farnosti
Štramberská pouť - 13. 5.
3. 6. Boží tělo
2. 6. Farní den společný pro Štramberk i Závišice

Zapsal: Dominik David

