
Stručný zápis z farní rady 29. 8. 2017 

   Úvodem informace od pana faráře: 

- Skauti jsou přestěhovaní – budou udržovat prostory v pořádku a to včetně průjezdu, zahrady a přístřešku 

za budovou čp. 2 

- Ubytování přineslo od roku 2014 cca 159 tis. Kč, viz tabulka níže, byl odstraněn nepořádek a 

zkulturněno prostředí pro ubytované 

- Zpěváci se přestěhují nad sakristii k 1. 1. 2018  - jediná podmínka ze strany zástupců sboru byla - vzít si 

sebou klavír a dvě skříně s notami – což bylo schváleno hlasováním, (bude tam i schola a případně další 

společenství). Budou rozepsány služby úklidu. 

- divadelníci se přestěhují do nového přístřešku a sklepa k 1. 1. 2018, na nový přístřešek přispějí 

10000 Kč a budou se podílet na brigádách. Nájem nebyl vyměřen, ale Divadelní spolek pod věží bude 

mít na starosti kamenný chodník v délce sklepů a bude vše udržováno v pořádku. 

- Případná divadelní představení, která vyžadují zázemí fary, musí být nahlášena počátkem roku na 

základě informací Kulturní komise Města Štramberk (obvykle jsou tři do roka), jinak bude 

upřednostněno případné ubytování.  Ovšem po zbytek roku zde bude jen ubytování. Sbor si zde může 

samozřejmě objednat termín výročního posezení – a v tento den se nebude ubytovávat.  

- Na opravu fary nedostaneme peníze, je třeba si na to vydělat ubytováním. Proto bylo přikročeno ke 

stěhování spolků. A datum vystěhování je určen na začátek roku 2018 a to z důvodu rekonstrukce staré 

skautské místnosti. Ta bude uzpůsobena pro rodinné pobyty a je třeba to stihnout, co nejdříve i 

vzhledem k nové turistické sezoně. 

- rodina Monsportových se ujala služby ubytovávání a starosti o starou věž a péčí o trávu v šíři ubytovny. 

 

Výsledky hlasování k takto nastavenému stěhování: 13 pro, 3 se zdrželi, žádný proti. 

 

Výpověď zemědělských pozemků v Ženklavě (výpověď 5 let) – 14 pro, 2 se zdrželi 

 

Relaxační zóna nad amfiteátrem – bude probráno s městem Štramberk a biskupstvím – 11 pro, 5 se 

zdrželi 

 

K výsledků hlasování se už nebudeme vracet a rozhodnutí obou rad je závazné. Na diskusi byl 

prostor během porady. Ta proběhla a během hlasování nebyl nikdo proti. 

 
Návrh biskupství je, že biskupství daruje 140.000,-Kč a zbytek 280.000,-Kč v ročních splátkách 

28.000,- Kč od roku 2021 farnost. A to po dobu 10 let. Pojede se na biskupství jednat v 

zastoupení kněze a zastupitelů farní a ekonomické rady. 

 

Budou odstraněny stromy u kostela – omezení vlhnutí atd. – bude to projednáno s Městem Štramberk. 

 

 

Rok Příležitostný 

nájem fary 

Energie a 

služby 

Celkem 

2014 28.397,50 3.880,50 32.278,00 

2015 37.495,00 9.103,00 46.598,00 

2016 53.090,00 10.852,00 63.942,00 

Od 1. 1. 2017 – do 22. 7. 2017 40.637,00 5.919,00 46.556,00 

Celkem 1. 1. 2014  - 22. 7. 2017 159.619,50 29.754,50 189.374,00 


