Zápis schůze staršovstva – FS ČCE Soběhrdy 7.2.2020 od 19:00
Presbyteři :, Aleš Bubla, Pavel Goby, , Jiří Fojtů; Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel
Stolař, administrátor Michal Šourek, Vladislav Vlasák; náhradníci: Bohuslav Černý, Marta Kingová, René
Hudec
Farář: Josef Bartošek (JB)
Přítomni : JB,JF,VM,VP,PS,VV
Omluveni: AB,PG,JR,BČ,MK,RH
1.
2.
3.
4.

Úvodní modlitba JB
Zapisuje: VV
SR potvrdila volbu JB. Instalaci domluví JB dle možností na březen /duben.
Volba předsedy staršovstva: Staršovstvo schválilo předsedou staršovstva PS. 4 hlasy pro 1 se zdržel.
(pozn. 5 hlasujících ,VP ještě nebyl přítomen)
5. Vedení bohoslužeb: 9.2.2020 Josef Bartošek 16.2. Hudec 23.2. JB 1.3. – JB, 8.3 zkusit domluvit
Hottmara. Zájemci a požádaní o kazatelskou službu: Hottmar – rád by kázal, O.Mrázková - Žižkov 2 -,
Pozvaná – Romana Čunderlíková.
6. Program a představa faráře sboru Josefa Bartoška o práci ve sboru - JB : ( některé myšlenky : vyzývá k
podnětům k bohuslužbám, přímluvná motlitba služba, zaměřit se na pastoraci, většinou středa Čerčany a
okolí– ráno v hospic, odpoledne pastorace, organizovat setkání „mládež 40+“, víkendovky i pro jiné sbory
na faře, kontakt se skupinou „táborníků“)
7. Biblická hodina Detailně neprojednáno.
8. Návštěvy: Plánované Starosta, Wagner, Frühbauerová, hospic, školka. Detailně neprojednáno.
9. Inventarizace k 31.12 - Staršovstvo pověřuje JR .
10. Statistiky – v příloze . Staršovstvo schválilo. 6 hlasů pro.
11. Návrh zprávy na sborové shromáždění – v příloze. Staršovstvo schválilo. 6 hlasů pro.
12. Pastorační informace – Informoval PS.
13. Program na celé jaro? Společné bohoslužby s Husity – Velikonoce, Svatodušní svátky. Noc kostelů program koncert (návrh programu Vachoušek, kytarista).
14. Letní tábor: informoval JF: 17.-19.4. přípravné setkání na faře. Termín tábora 15.8-21.8.
15. Setkání seniorů: René Hudec v termínu 20.2..
16. Sborový zájezd: Organizace sborového výletu. René Hudec. Moraveč. Navržen termín 28.6. ( nutné
zkontrolovat)
17. Obsazení fary: Detailně neprojednáno.
18. Zájemci o využití ubytování:
a. Trusina – víkendovka Salvátor, Benešov, Prčice – 17. – 19. 4 ( je to ve stejný termín jako
„tábornící).
b. Poslední týden v srpnu - sbor Žižkov 2 – požádala Eva Potměšilová Farářka Mrázková se chce na
ubytování podívat. Detailně neprojednáno.
c. První nebo druhý týden v srpnu – sbor Znojmo.
19. Hledání nájemce farního bytu - úkol trvá.
20. Topení na faře. Instalován teploměr na faře, měl by poslat signál pří poklesu teploty na +1. Zatím
nenastalo.
21. Mikrogrant – dovybavení půdy - grant podán, čekáme na výsledek
22. Dovoz psacího stolu z JM do kanceláře –– Zajistí PS a VP.
23. Modlitba páně a apoštolské vyznání víry: do zpěvníků se postupně lepí nové znění Apoštolského
vyznání víry.
24. Jak propagovat leták „Hlavu vzhůru a 5 %“. Detailně neprojednáno.
25. Zimní údržba zahrady: Domluveno svolat brigádu na 29.2.
26. Ochrana stromu u kostela: PS informoval: Ohlásil se RNDr. Martin Pařízek, PhD Město
Benešov|Odbor životního prostředí. PS jej vyzval k písemnému vyjádření.
27. Přístup JB a JR k účtu.. Domluven termín 28.2. kolem poledne v bance ČSOB Bn.
28. Požadavek SV: zaslání nájemních smluv sboru. Zajistí PS.
29. Dopis sborům seniorátu - Schváleno rozeslat . Dopis v příloze.

30. Stav financí: K 2.2. konto: 335 300 Kč Předpis odvodu do personálního fondu. 75 583,00/rok
31. Výroční sborové shromáždění. Staršovstvo schválilo ( 6 hlasů pro.) termín 8.3.,2020 a následující :
a. Ohlašování – od příští neděle vyhlášení viz příloha
b. Kontrola seznamu členů s hlasovním právemv- viz příloha
c. Vedení VSS pověřuje JR
d. Zprávu staršovstva – příloha
32. Příští schůze se uskuteční v pátek 6.3.2020 od 19 hodin na faře. Dva dny před výročním sborovým
shromážděním.
33. Zakončení modlitbou Páně
Zapsal VV
Příloha 1
Na neděli 8.3.2020 svolává staršovstvo sboru Soběhrdy sborové shromáždění. Začne bezprostředně po
bohoslužbách.
Návrh jednacího pořadu bude vyvěšen k nahlédnutí na nástěnce, podobně i účetní závěrka, návrh
rozpočtu a zpráva o hospodaření sboru.
Jedním z bodů programu bude i volba revizorů sborového účetnictví.
Upozorňujeme rovněž, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných
členů.
Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam
členů s hlasovacím právem. Aktualizovaný seznam je k nahlédnutí na nástěnce kostela. Až do neděle týden
před shromážděním tam můžete navrhovat změny, především doplnit, pokud staršovstvo na někoho
zapomnělo. Staršovstvo následně o Vámi navržených změnách rozhodne.“
Příloha 2
Navržený jednací pořad sborového shromáždění v neděli XXX:
1. Uvítání, prezenční listiny, modlitba a volba předsedy shromáždění
2. Oznámení a schválení jednacího pořadu
3. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a nejméně dvou skrutátorů
4. Případné udělení poradních hlasů hostům shromáždění, kteří nemají hlasovací právo
5. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2019
6. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2019
7. Zpráva revizorů hospodaření sboru
8. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2019
9. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících
10. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech.
11. Volba revizorů hospodaření sboru
12. Příp. návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich
13. Závěr

