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Zápis z 4. zasedání farní rady 

Semily 14. 4. 2016 

 

Přítomni: P. Jaroslav Gajdošík, Josef Karmášek, Matěj Kraus (do 19.05 h), Marie Krausová, Jiří Lukeš st., Ondřej 
Svoboda, Václav Zahrádka, Marie Zahrádková.  

Nepřítomni: – 

Omluveni: Martin Klodner.  

Hosté: Ondřej Miksánek, Karel Stránský. 

Předsedající: P. Jaroslav Gajdošík    Zapisovatel: Marie Krausová 

 

Zasedání zahájil P. J. Gajdošík v 18.05 h krátkou modlitbou. 

 

Ekonomické záležitosti 

Hřbitov na Koštofranku 

Majitelé domů pod koštofranským hřbitovem (v části, která je v majetku ŘK farnosti Semily) si stěžují na hava-
rijní stav hřbitovní opěrné zdi, která ohrožuje uvedené domy a jejich obyvatele. Z důvodu značných nákladů 
potřebných k sanaci uvedeného problému navrhl J. Gajdošík bezúplatný převod části hřbitova, který je 
v majetku farnosti, na město Semily (netýká se hřbitovního kostela, který má vlastní parcelní číslo). Město je již 
v dané chvíli provozovatelem celého hřbitova, farnosti nevznikne žádná újma. Farní rada s tímto postupem 
vyjádřila souhlas.  

Pozn.: Po skončení zasedání farní rady O. Svoboda dohledal informaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 
17.10.2013, ve které se říká následující: „Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů ze strany obcí ve věci údržby a 
opravy hřbitovních zdí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informuje: Společným aktem Státního úřadu pro věci 
církevní a Ministerstva místního hospodářství (č.j. 11-061/11-29/4-1956) ze dne 29. dubna 1956 byla dnem 
1.ledna 1957 převedena konfesní pohřebiště do správy býv. národních výborů dnes obecních úřadů. S přihlédnutím 
k nařízení Ministerstva zdravotnictví č. 8/1955 Sb. o pohřebnictví (předchůdce nynějšího zákona č. 256/2001 Sb. o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) vydalo býv. Ministerstvo místního hospo-
dářství a Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvy financí a zdravotnictví pokyny, kterými se tento 
převod řeší a naplňuje. V čl. I bodě 4 citovaného pokynu je uvedeno: ,Vlastnické právo dosavadních vlastníků po-
hřebišť zůstává nezměněno, avšak péče o udržování pohřebiště dnem převzetí přechází do  správy  místního ná-
rodního výboru‘. Z výše uvedeného vyplývá i nyní  pro obce, že  celé pohřebiště, které obec spravuje, musí  
řádně udržovat a tedy i opravovat, včetně zdí kolem něj. Tato povinnost obce zajišťovat údržbu pohřebiště 
se netýká péče o jednotlivá hrobová zařízení. Pokud si církev příslušné pohřebiště nepřevzala zpět, není opráv-
něna nijak do běhu oprav zasahovat. Stejně tak obec není oprávněna v této souvislosti cokoli po církvi požadovat.“  

Zajistí: J. Gajdošík, O. Svoboda 

Riegrova stezka 

O. Miksánek sdělil, že cca 38ha parcela v oblasti Riegrovy stezky (obec Semily, katastrální území Bítouchov u 
Semil, parcelní číslo 95/1) je dost problematická co se týká lesohospodářství, na celé parcele se rozkládá pří-
rodní rezervace a navíc je větší část velmi obtížně přístupná až nepřístupná. Náklady na potenciální těžbu by 
byly takřka větší než výnosy z těžby. Z hospodářského hlediska se tedy jedná o bezcenné území.  

O. Svoboda poznamenal, že v první řadě je nutné provést komplexní analýzu současného stavu, ozřejmit vlast-
nická práva a vztahy (zodpovědnost za údržbu stezky, vztah majitele parcely k stavebním a turistickým prvkům 
na naučné stezce, vztah majitele parcely k podzemní stavbě – ražený náhon k podspálovské elektrárně). Další 
věcí je zajistit vyjádření biskupství k případnému nakládání s uvedenou parcelou (pronájem, prodej, bezúplat-
ný převod apod.). Stav vyžaduje vyřešení v nejbližší možné době a kroky je potřeba podniknout bezodkladně.  

1. Zajištění ozřejmění vlastnických práv a povinností a vyjádření ze strany biskupství stran možného nakládání 
s uvedeným majetkem.  
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Zajistí: O. Svoboda 

2. Zjištění vztahů mezi majitelem pozemku a uživatelem raženého náhonu k podspálovské elektrárně a zjištění 
možných vyplývajících důsledků.  

Zajistí: M. Krausová 

Dále členové farní rady diskutovali o hodnotě parcely, na které je Riegrova stezka.  J. Karmášek požádal O. 
Miksánka o zprostředkování spojení odhadce s J. Gajdošíkem (odhad a jeho cena). 

                                                                                                                                                                               Zajistí : J. Gajdošík 

 

Důsledky zákona o majetkovém vyrovnání (zákon č. 428/2012 Sb.) 

Farní rada dosud nemá spolehlivé informace o tom, které pozemky se budou vracet semilské farnosti na zákla-
dě uvedeného zákona. Je nutno v tomto směru kontaktovat právní odbor biskupství, aby byl písemně sdělen 
přehled všech navrácených nemovitostí.  

Zajistí: V. Zahrádka 

Ozvučení děkanského kostela 

J. Gajdošík sdělil, že k polovině dubna 2016 bylo ze sbírek a darů fyzických osob na účely instalace nového 
ozvučení děkanského kostela vybráno přibližně 60 000 Kč. Z toho důvodu je možné kontaktovat firmu OT Voj-
těch Pecka s tím, že lze uzavřít smlouvu o dodávce a instalaci ozvučení, a to v průběhu měsíce května 2016.  

Zajistí: M. Kraus, J. Gajdošík 

Oprava ochozu věže děkanského kostela  

O. Svoboda sdělil, že v měsíci květnu 2016 bude realizována rekonstrukce ochozu věže děkanského kostela. 
Jedná se o akci dotovanou Ministerstvem kultury ČR (Program obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností). Celková suma na opravu činí 211 008 Kč, z toho 180 000 Kč bude kryto uvede-
nou dotací, zbytek je nutná spoluúčast farnosti.  

Zajistí: O. Svoboda 

Instalace zábran proti vysedávání ptactva 

Během měsíce května 2016 budou na děkanském kostele osazeny zábrany proti vysedávání ptactva na kamen-
né prvky do hlavního průčelí a na okraj štítu. 

Zajistí: O. Svoboda 

Oprava střechy farní budovy 

O. Svoboda seznámil farní radu s cenovými nabídkami několika firem na rekonstrukci poslední třetiny střechy 
farní budovy, která je v havarijním stavu.  

1. varianta: měděná krytina – 650 000 – 750 000 Kč; 

2. varianta: horní část eternit, spodní část měděná krytina (tj. současný stav na opravených 2/3 střechy) – 
550 000 – 600 000 Kč; 

3. varianta: ocelový pozinkovaný plech – cca 400 000 Kč.  

Ke všem variantám je nutno přičíst náklady na nutnou opravu krovů; kvalifikovaný odhad činí 100 000 – 
150 000 Kč (dle nabídek jednotlivých oslovených firem).  

Farní rada vzala informaci na vědomí.  

Ekonomický stav farnosti 

M. Krausová vznesla dotaz na aktuální ekonomickou situaci farnosti. J. Gajdošík potvrdil, že současný stav účtu 
farnosti (po odečtení účelových sbírek) činí cca –17 000 Kč. Jako řešení navrhl, že během letních prázdnin ne-
budou probíhat účelové sbírky a stav účtu farnosti bude vyrovnán.  

Zajistí: J. Gajdošík 
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Havarijní stav opěrných zdí a schodiště v okolí děkanského kostela 

O. Svoboda upozornil na velmi neuspokojivý technický stav opěrných zdí v okolí kostela, zejména též schodiště 
před hlavním vchodem. M. Krausová navrhla, že by bylo vhodné pokusit se rekonstrukci alespoň některé části 
financovat účastí v participativním rozpočtu města Semily. Farní rada s návrhem vyslovila souhlas s tím, že 
konkrétní část zdiva či schodiště bude upřesněna do příštího zasedání farní rady i s případnými konzultacemi 
odborníků.   

Zajistí: O. Svoboda, M. Kraus 

Pastorační záležitosti 

Sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině 

Dle sdělení kancléře biskupství by měla být v neděli 24. 4. 2016 mimo hlavní sbírku vykonána též sbírka na 
pomoc trpícím na Ukrajině, kterou vyhlásil papež František.  

Zajistí: J. Gajdošík 

Poutní mše sv. v Semilech 

Poutní mši sv. 26. 6. 2016 bude celebrovat P. Vít Machek – novokněz.  

Přehled aktivit ve farnosti 

Na základě úkolu z předchozí schůze vypracoval V. Zahrádka přehled aktivit ve farnosti a předal ho 
k připomínkám členům farní rady.  

 

Jednání farní rady bylo ukončeno ve 20.15 h. Termín příštího setkání farní rady bude ve čtvrtek 19. 5. 2016 
v 18.00 h na faře v Semilech.  

 

Konáno v Semilech dne 14. dubna 2016, definitivní verze zápisu ze dne 18. 4. 2016.  

Zapsala: M. Krausová       

 

Schválil: 

P. Jaroslav Gajdošík 

děkan 


