
 
ZÁPIS Z VÝROČNÍHO SBOROVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ   

FARNÍHO SBORU ČCE V SOBĚHRDECH KONANÉHO DNE 13. 3. 2022 
 

Výroční sborové shromáždění bylo řádně svoláno ohlášením při hlavních nedělních 
bohoslužbách, a to celkem minimálně čtyřikrát před nedělí, o které se konalo. V ohlášeních 
bylo rovněž připomenuto, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu 
přítomných členů. O těchto nedělích byly rovněž vyloženy tyto dokumenty: 1. Seznam členů 
s hlasovacím právem 2. Navržený jednací pořad zasedání 3. Účetní závěrka (rozvaha, 
výsledovka, příloha), návrh rozpočtu a zpráva o hospodaření sboru. Účastníci bohoslužeb byli 
na tyto dokumenty upozorněni. 
Shromáždění se konalo v kostele po bohoslužbách od 11:00 hodin za účasti 31 členů s 
hlasovacím právem a 3 hostů. Při prezenci se přítomní členové s hlasovacím právem podepsali 
u svého jména v seznamu členů s hlasovacím právem.  
 
 
1. Modlitba  
Úvodní modlitbu přednesl farář Josef Bartošek. 
 
2. Volba předsedy shromáždění 
Předsedou shromáždění byl navržen Pavel Stolař, který byl do této funkce zvolen aklamací 
zřetelnou většinou přítomných. 
 
3. Uvítání, prezenční listiny  
Pavel Stolař uvítal přítomné a vyzval je, aby se podepsali do seznamu členů s hlasovacím 
právem a do seznamu hostů. 
 
4. Oznámení a schválení jednacího pořadu 
Dále bylo hlasováno o jednacím pořadu, již dříve navrženém staršovstvem a již dříve 
vyloženém k nahlédnutí. K jednacímu pořadu nebyly žádné připomínky. Jednací pořad byl 
schválen aklamací zřetelnou většinou přítomných. 
 
5. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a nejméně dvou skrutátorů 
Postupně byli aklamací schváleni tito kandidáti na příslušné pozice: zapisovatel Pavel Goby, 
verifikátoři Šárka Grauová, František Šilar a Alena Podroužková, skrutátoři Ondřej Hradečný, 
Jarmila Kaplanová a Petra Macháčková. 
 
6. Případné udělení poradních hlasů hostům shromáždění, kteří nemají hlasovací právo 
Pavel Stolař navrhl udělení poradních hlasů Šárce Grauové a Michaele Bartoškové. Oba návrhy 
byly aklamací přijaty. 
 
7. Volba staršovstva 
Volby vedl Jan Rataj. Volby byly tajné a konaly se dvoukolovým způsobem. V prvním kole bylo 
zvoleno staršovstvo. Volilo se 8 členů staršovstva z celkem 9 kandidátů. Ve druhém kole byli 
zvoleni celkem 3 náhradníci do staršovstva. Podrobné výsledky voleb jsou uvedeny v bodě 15 
tohoto zápisu. 
 
 



8. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2021  
Zpráva je rozdělena do dvou částí na zprávu kurátora a zprávu faráře. Farář Josef Bartošek a 
kurátor Pavel Stolař postupně přednesli svoje zprávy, v nichž zdůraznili různé aspekty života a 
stavu sboru za rok 2021. Obě zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.  
 
9. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2021 
Zprávu přednesla Michaela Kružíková, hospodářka a účetní sboru. V loňském roce hospodařil 
sbor s přebytkem ve výši 46 399,- Kč. Bylo navrženo, aby přebytek za rok 2021 byl převeden 
na úhradu ztrát z minulých let. Celá zpráva o hospodaření sboru za rok 2021 je přílohou tohoto 
zápisu. 
 
10. Zpráva revizorů hospodaření sboru v roce 2021  
Zprávu přednesla Jitka Fojtů, která je společně s Pavlínou Vlasákovou revizorem hospodaření 
sboru. Ve zprávě o revizi hospodaření je uvedeno, že při kontrole účetnictví, dokladů, a 
pokladny nebylo shledáno žádné pochybení. Revizoři doporučují přijmout revizní zprávu. Celá 
zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 
11. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2022 
Pavel Stolař přednesl návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2022. Rozpočet na rok 2022 je 
koncipován jako vyrovnaný. Pavel Stolař navrhl přijetí návrhu rozpočtu na rok 2022. Celý návrh 
rozpočtu na rok 2022 je přílohou tohoto zápisu. 
 
12. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících  
Marie Stolařová měla diskusní připomínku k problematice nedělní školy, která byla zmíněna 
ve zprávě faráře o životě a stavu sboru za rok 2021. Ve zprávě faráře bylo zmíněno, mimo jiné 
to, že ve Švýcarsku přistoupili ke zrušení nedělní školy. Tato informace je ve zprávě faráře 
podaná bez vysvětlení, v jakém je vztahu k životu našeho sboru. Marie Stolařová je pro 
zachování nedělní školy. Farář Josef Bartošek podal vysvětlení k této části své zprávy s tím, že 
tato informace není podnětem ke zrušení nedělní školy. V následné diskusi vystoupila Petra 
Macháčková, která vyjádřila vděčnost za existenci nedělní školy a byla by pro zachování 
stávajícího formátu nedělní školy.  
Alena Podroužková přednesla návrh, aby bylo hlasováno o tom, zda zachovat nedělní školu. 
Aklamací bylo rozhodnuto o tom, že se o návrhu Aleny Podroužkové hlasovat nebude. 
 
13. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech 
O všech zprávách a dokumentech bylo hlasováno aklamací. Obě části zprávy o životě a stavu 
sboru za rok 2021 byly vzaty na vědomí. Dále byla vzata na vědomí revizní zpráva za rok 2021.  
Výsledek hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu 2022 byly schváleny. Dále byl schválen 
návrh, aby přebytek hospodaření za rok 2021 ve výši 46 399,- byl převeden na úhradu ztrát 
z minulých let. 
 
14. Volba revizorů hospodaření sboru 
Za revizory byly navrženy Jitka Fojtů a Pavlína Vlasáková. Aklamací byly oba návrhy přijaty. 
 
 
 
 



15. Oznámení výsledků volby staršovstva v okamžiku, kdy budou výsledky známy  
Voleb do staršovstva se zúčastnilo 31 přítomných členů s hlasovacím právem a dále bylo 
odevzdáno v zalepených obálkách 5 korespondenčních hlasů. Jeden z 31 přítomných členů 
s hlasovacím právem odevzdal svůj korespondenční hlas na místě. Celkem tak bylo odevzdáno 
35 hlasů, všechny odevzdané hlasy byly platné.  
 
Zvolení členové staršovstva podle počtu hlasů: 
Jiří Fojtů, 34 hlasů 
Vladimír Podroužek ml., 33 hlasů 
Pavel Goby, 33 hlasů 
Aleš Bubla, 32 hlasů 
Petr Wagner, 29 hlasů 
Michaela Šmakalová, 28 hlasů 
Šárka Přibylová, 27 hlasů 
Vlasta Matoušková, 25 hlasů 
 
Všichni jmenovaní kandidáti tak byli zvoleni řádnými členy staršovstva na dalších 6 let. 
Vladislav Vlasák s 19 odevzdanými hlasy byl zařazen do voleb náhradníků do staršovstva. 
V těchto volbách byli voleni 3 náhradníci do staršovstva ze 3 kandidátů. Bylo rozdáno celkem 
31 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 31 lístků, všechny odevzdané hlasy byly platné. 
 
Pořadí náhradníků do staršovstva: 
1. náhradnice Pavlína Hradečná, 26 hlasů 
2. náhradnice Petra Macháčková, 25 hlasů 
3. náhradník Vladislav Vlasák, 16 hlasů 
  
Všichni kandidáti na náhradníky do staršovstva tak byli řádně zvoleni na dalších 6 let. 
  
 
16. Případné návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich 
Nebyly vzneseny další návrhy. Pavel Stolař poděkoval všem končícím členům staršovstva sboru 
a popřál novému staršovstvu mnoho sil a Božího požehnání. 
 
17. Závěr 
Shromáždění bylo ukončeno poděkováním přítomným a modlitbou faráře Josefa Bartoška. 
 
 
 
Zapisovatel: Pavel Goby 
 
 
 
Verifikátoři:  Šárka Grauová  František Šilar  Alena Podroužková 
 
 
 
Předseda shromáždění: Pavel Stolař 
 


