28. 11. 2013
přítomní:
o. B. U., A. P., M. H., P. M., T.K., H.K., M.P., M.P.
omluveni: J. D., H.B.
farní byt
- zájemkyně netrvá na trvalém bydlišti, netrvá na sídle firmy, tím se mění podmínky
- nájem 2 500,- (oproti původnímu návrhu 4 000,-) + energie - zájemkyně s výší souhlasí
dotaz:
Platil by nájemce energie sám nebo farnosti? - schůdnější varianta se nabízí, že nájemce by platil
farnosti, tím je zajištěn i přehled skutečně provedených plateb. Bylo by vhodné to mít zaneseno ve
smlouvě. Odpočty by se prováděly jednou nebo vícekrát ročně, ale ne měsíčně.
- voda, plyn, elektřina - vše má oddělené měřiče
- zálohy by se měly také určit předem a do budoucna upravit dle provozu. Předběžně 3 000,- záloha
na vodné a stočné, plyn, elektřina.
Na začátku ubytování by se sepsal předávací protokol, kde bude uveden inventář, stav měřidel apod.
Všichni zúčastnění souhlasí s tímto návrhem.
Sousoší Bolestné Panny Marie - na konci Lužic směrem do Hodonína u Kyjovky
p. Dohnalová poslala oznámení na úřad do Lužic a Hodonína s cílem dosáhnout opravy
poškozených částí.
Inventář
o. Bohumil přinese (elektronický) seznam. Seznam údajně není kompletní. Je nutno, aby
ekonomická rada inventář prošla, navrhla něco na vyřazení či jiné využití.
- do účetní uzávěrky na konci roku
→ sjednotit židličky

Vyklízení farní půdy
- sobota 7. 12. v 8:00, sejít se před kostelem
- cíl: vyklidit půdu, vytřídí se, co se ještě nechá, co se spálí nebo vyhodí
Oprava střechy
- dotace od svazku obcí? „Místní akční skupina“- nutno zpracovat projekt
p. Hasoň bude zpracovávat projekt na rekonstrukci zákristie, obec Lužice se pak vyjádří, jestli
poskytne podporu
Kronika
- předběžně J.M. a T.K. dopíšou kroniku, do budoucna se kroniky ujme p. K., lidi mu tedy můžou v
případě zájmu hlásit své příspěvky
Dotazy
- může nájemce využívat farní zahradu? → ano

