
 

 

        72. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 21.12.2020 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části je předkládán návrh na schválení finančního daru církvi na opravy spojené 

s údržbou kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. 

 

Jen v tomto roce musela ŘKF při kostele sv. Václava na Proseku investovat do kostela Stětí 

sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech částku přesahující jeden milion (přesně 1 046 995,- Kč, 

jak dokládám přiloženými fakturami). V uvedené sumě pochopitelně nejsou zahrnuty 

provozní náklady jako je spotřeba energie, apod. 

Například první fáze opravy ohradní zdi stála 933.876,- Kč a archeologický výzkum, který 

opravu provázel dalších 87.756,- Kč 

 

Rovněž zajistitění bezpečnostní kontroly, opět pouze za elektrorevizi a následné odstranění 

zjištěných nedostatků stála 10.843,- Kč a do konce roku ještě musí farnost zaplatit fakturu za 

provedení preventivní požární prohlídky  a doplnění hasicích přístrojů i dalších protipožárních 

opatřeních v kostele a ve zvonici. 

 

To vše v roce, kdy epidemiologická opatření omezila konání bohoslužeb a s nimi spojenou 

možnost konat při nich mešní sbírky. Protože důsledky vládních nařízení dopadají na 

všechny, farnost přichází i o možnost zisku z vedlejší činnosti jako bylo umístění reklamních 

ploch na pozemcích, jejich nájemci se na nás obracejí s žádostí o snížení či odložení plateb. 

Ačkoliv se farnost snaží získat na havarijní opravy maximální přispění z grantů Ministerstva 

kultury a Magistrátu hl.m. Prahy, přesto více než třetina z uvedených nákladů musí hradit 

sama. 

 

Proto se Vaším prostřednictvím obracím s prosbou na zvolené zastupitelé Dolních Chaber, 

jejichž je kostel Stětí sv. Jana Křtitele nepřehlédnutelnou dominantou a snad i ozdobou, o 

přispění na  jeho údržbu a opravy. Nejde přece jen o stavbu jako takovou, ale o duchovní střed 

obce, kde kromě bohoslužeb určených pro obyvatelé Dolních Chaber, po celý rok rovněž 

probíhají nejrůznější kulturní akce (koncerty, výstavy, komentované prohlídky - více na 

stránkách OSOP Dolní Chabry). 

 

 

 

 

 

Přílohy: -     žádost o poskytnutí finančního daru 

- faktury 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 

Zpracovatel: Kateřina Krejčová, sekretariát 


