
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
DĚKANSTVÍ OPOČNO

Trčkovo náměstí 3
517 73 Opočno Telefon: +420 / 608 316 272
Česká republika E-mail: rkf.opocno@dihk.cz; foltan.filip@dihk.cz

www.dekanstviopocno.cz

Zápis č. 1/2021 z jednání ekonomické rady farnosti Opočno, konaného dne
7. 7. 2021 na faře v Opočně
Přítomni:

Předseda pastorační rady: Mgr. Filip Foltán
Členové: Ing. Jan Jurásek, Marie Jirušková, Mgr. Renáta Černá

Ekonomická rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno ve 22,00 hod.

Program jednání:
1. Obsazení funkcí účetní, hospodáře a ekonoma ERF
2. Způsob předání dveřní sbírky po mši svaté

1. Obsazení funkcí účetní, hospodáře a ekonoma ERF
Ekonomická rada farnosti se seznámila s náplní činnosti jednotlivých funkcí ekonomické rady farnosti a 
po zvážení schopností členů ERF, jejich vzdělání, profese, zkušeností dalších okolností bylo rozhodnuto 
o obsazení jednotlivých funkcí ERF.

USNESENO:
Ekonomická rada farnosti rozhodla o obsazení svých funkcí takto:
Marie Jirušková - účetní
Mgr. Renáta Černá - hospodář
Ing. Jan Jurásek - ekonom

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení ERF č. 1/2021 bylo přijato

2. Způsob předání dveřní sbírky po mši svaté
Ekonomická rada farnosti se zabývala úpravou postupu odevzdávání hotovosti z dveřní sbírky, která je 
vybírána po mši svaté.

USNESENO:

Ekonomická rada farnosti rozhodla, že finanční příspěvky získané z dveřní sbírky budou odevzdány 
některému z přítomných členů ekonomická rady farnosti, který zajistí vyplnění výčetky podle skutečně 
odevzdaných mincí a bankovek a celý obnos bude ihned předán P. Mgr. Filipu Foltánovi a předání 
bude stvrzeno podpisem na výčetce.
Pokud bude mši svátou sloužit jiný duchovní, bude finanční hotovost odevzdána nejbližší možný den P. 
Mgr. Filipu Foltánovi uvedeným způsobem.
Potvrzení o předání finanční hotovosti bude evidováno a archivováno u účetní ERF.

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

mailto:rkf.opocno@dihk.cz
mailto:foltan.filip@dihk.cz
http://www.dekanstviopocno.cz


Usnesení ERF č. 2/2021 bylo přijato 

Termín zasedání ERF
ERF bude svolána předsedou dle aktuální situace, nejpozději však 25. 8. 2021.

Skončeno: 22.30 hodin. 

Zapsala:

Mgr. Renáta ČERNÁ

Schválil:

P. Mgr. Filip FOLTÁN

Administrátor farnosti Opočno
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