Farní sbor ČCE Soběhrdy
Zápis z výročního sborového shromáždění dne 16. 3. 2014
Sborové shromáždění bylo řádně ohlášeno oznámením při všech bohoslužbách v měsíci únoru
a březnu. V ohlášeních bylo rovněž připomenuto, že sborové shromáždění činí platná
usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
Sborové shromáždění bylo svoláno na neděli 16. 3. 2014 na 11:00 hodin. Seznam členů
s hlasovacím právem byl k dispozici v chrámové předsíni. Připomínky k seznamu členů
s hlasovacím právem nebyly vzneseny.
Všichni přítomní byli upozorněni, aby se podepsali do prezenční listiny. Prezenční listina je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Přítomní: podle přiložené listiny - 25 členů s hlasovacím právem a 5 hostů.

Program výročního sborového shromáždění:
1. Volba předsedy shromáždění
2. Volba zapisovatele, 2 ověřovatelů a 2 skrutátorů
3. Schválení programu
4. Zpráva o životě sboru
5. Zpráva o hospodaření sboru a rozpočet
6. Revizní zpráva
7. Rozprava ke zprávám
8. Schválení zpráv a rozpočtu, volba revizorů
9. Různé, diskuse
10. Ukončení
1) Zahájení, volba předsedy shromáždění
Za předsedu sborového shromáždění byl většinou hlasů zvolen kurátor sboru, bratr Pavel
Goby.

2) Volba zapisovatele, 2 ověřovatelů a 2 skrutátorů
Zapisovatelem byl zvolen bratr Jan Rataj.
Ověřovateli zápisu byly zvoleny sestry Věra Hudcová a Věra Chobotská.
Skrutátory byli zvoleni bratři Martin Rataj a Marek Hudec.

3)

Schválení programu

Předložený program byl schválen všemi přítomnými členy shromáždění.

4)

Zpráva o životě sboru

Zprávu staršovstva o životě sboru přednesl bratr farář Petr Turecký. Celá zpráva je přílohou
č. 2 tohoto zápisu.

5) Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2014
Zprávu o hospodaření za rok 2013 předložila sestra Michaela Bartošková, účetní sboru.
Sborového shromáždění se nemohla zúčastnit, proto její zprávu přečetl bratr Pavel Goby.
Hospodaření uplynulého roku skončilo schodkem ve výši 9 086 Kč. Výnosy roku 2013 činily
338 558 Kč, náklady včetně odpisů pak 347 644 Kč. Zpráva o hospodaření je přílohou č. 3
zápisu. Bratr Jan Rataj poté seznámil shromáždění s návrhem rozpočtu sboru na rok 2014,
který byl sestaven jako vyrovnaný, s náklady i výnosy ve výši 349 787 Kč. Účetní uzávěrka a
návrh rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4 zápisu.

6)

Zpráva revizní komise

Revizní zprávu přednesla sestra Jitka Fojtů. Spolu s bratrem Martinem Ratajem provedli
kontrolu účetních dokladů a všech účetních položek. V účetních dokladech ani ve zpracování
účetnictví nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Zpráva o revizi hospodaření sboru je přílohou
č. 5 zápisu.

7)

Rozprava ke zprávám

Bratr Jan Rataj komentoval zprávu o hospodaření. Nezapočítáme-li účetní odpisy (51 tis. Kč),
skončilo hospodaření fakticky přebytkem. Na druhou stranu ale sbor splácí půjčky, které
čerpal v roce 2012 na výměnu oken na faře. Z půjčky od Jeronýmovy Jednoty zbývá v tuto
chvíli splatit už jen 25 tis. Kč. Půjčka od člena sboru je umořována postupně při platbě saláru.
Bratr Rataj rovněž informoval o nové pojistné smlouvě s výrazně nižším poplatkem a o nové
výhodnější smlouvě na dodávku elektřiny.

8) Schválení zpráv a rozpočtu, volba revizorů
Zpráva o životě sboru byla všemi hlasy vzata na vědomí.
Výroční shromáždění poté schválilo zprávu o hospodaření sboru, účetní uzávěrku za rok 2013
i návrh rozpočtu na rok 2014. Shromáždění rozhodlo o převedení schodku za rok 2014 ve výši
9 086,18 Kč na účet 932 „nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta“ všemi hlasy.
Revizní zpráva byla vzata na vědomí. Shromáždění dále zvolilo revizory hospodaření na rok
2014 sestru Jitku Fojtů a bratra Martina Rataje.

9) Různé, diskuze
Bratr Pavel Stolař podal informaci o chystané rekonstrukci pomníku mistra Jana Husa a o
plánované oslavě 600. výročí v roce 2015. Vyzval členy sboru k aktivní účasti při
rekonstrukci.
Bratr Pavel Stolař rovněž informoval o tom, že letošní Synod rozhodne o směru a tempu cesty
církve k samofinancování, což se prakticky projeví nárůstem personálního fondu.

10) Závěr
Výroční sborové shromáždění ukončil bratr farář Petr Turecký slovem poslání z listu apoštola
Pavla Efezským a požehnáním. V závěru shromáždění zazpívalo píseň č. 182 Evangelického
zpěvníku Pán Bůh je síla má.

Přílohy zápisu:
Č. 1

Prezenční listina

Č. 2

Zpráva o životě sboru

Č. 3

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Č. 4

Účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

Č. 5

Zpráva revizní komise

Zapisovatel: Jan Rataj

Předseda volebního shromáždění: Pavel Goby

Ověřovatelé zápisu: Věra Hudcová a Věra Chobotská

Ověřil: Předseda staršovstva

V Soběhrdech dne

