
   Farní sbor ČCE Soběhrdy 

Zápis z výročního sborového shromáždění dne 8. 3. 2020  

 

Sborové shromáždění bylo řádně ohlášeno oznámením čtyřikrát při bohoslužbách v měsíci 
únoru a březnu. Sborové shromáždění bylo svoláno na neděli 10. 3. 2019 na 10:00 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 - 23 členů s hlasovacím právem, 2 hosté.  
 
Program výročního sborového shromáždění: 

1. Uvítání, volba předsedy shromáždění 
2. Oznámení a schválení jednacího pořadu 
3. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a skrutátorů  
4. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2019  
5. Plán a výhled pro rok 2020 
6. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2019 
7. Zpráva revizorů hospodaření sboru 
8. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2020 

  9. Diskuze ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících 
10. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech 

a. Zpráva o životě sboru 
b. Zpráva revizorů 
c. Zpráva o hospodaření 
d. Schválení rozpočtu 2020 

11. Volba revizorů hospodaření sboru pro rok 2020 
12. Případné návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich 
13. Závěr 
 
1) Uvítání, volba předsedy shromáždění 

Bratr kurátor Pavel Stolař uvítal přítomné a zahájil výroční sborové shromáždění, které bylo 
řádně svoláno podle církevního zřízení. 
Za předsedu sborového shromáždění byl navržen a většinou hlasů zvolen bratr Jan Rataj.  
 

2) Oznámení a schválení jednacího pořadu 
Předložený program byl schválen většinou přítomných členů shromáždění s hlasovacím 
právem. 
 

3) Volba zapisovatelů, verifikátorů zápisu a skrutátorů 
Zapisovatelem byla zvolen bratr Pavel Goby. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni bratři Vladimír Podroužek st. a Vladislav Vlasák. 
Jako skrutátoři byli zvoleni sestra Marta Kingová a bratr Vladimír Podroužek ml. 
 



4)  Zpráva o životě a stavu sboru za rok 2019 
Zprávu staršovstva o životě sboru přednesl bratr kurátor Pavel Stolař. Celá zpráva je přílohou 
č. 2 tohoto zápisu.  
 

5) Plán a výhled pro rok 2020 
Bratr farář Josef Bartošek přednesl svoji vizi na rok 2020. Vzhledem k diaspornímu charakteru 
sboru se chce v letošním roce zaměřit hlavně na pastorační práci. Dále chce pokračovat 
v rozvíjející se spolupráci s obcí Soběhrdy, aby tak posílil otevřenost sboru vůči veřejnosti. 16. 
5. proběhne na sále kulturního domu v Soběhrdech přednáška bratra Josefa Bartoška o Indii. 
Bratr kurátor Pavel Stolař také kladl důraz na pastoraci uvnitř sboru. Pokračovat bude i 
ekumenická spolupráce s husitským sborem v Čerčanech, která má již úspěšnou tradici. 
Důležitá je též naše účast na pastoraci v hospici v Čerčanech. Na letošní rok se dále připravuje 
program na Noc kostelů, v plánu je sborový výlet do Moravče a na podzim tradiční bazar 
šatstva, dále by se měly konat dvě výstavy obrazů a adventní koncert. V srpnu proběhne setkání 
dětí v Čími. 
Bratr kurátor též vyzval všechny členy sboru, aby se na základě svých obdarování a možností 
podíleli na společném sborovém životě. 

 
6) Zpráva o hospodaření sboru v roce 2019 

Zprávu o hospodaření za rok 2019 vypracovala sestra Michaela Bartošková (účetní sboru). 
Přednesl ji bratr Jan Rataj. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 89 624,68 Kč. Bylo navrženo, 
aby tento zisk byl převeden na úhradu ztrát z minulých let. Zpráva o hospodaření sboru je 
přílohou č. 3 zápisu. 
 

7) Zpráva revizorů hospodaření sboru 
Revizní zprávu přednesla sestra Pavlína Vlasáková. Spolu se sestrou Jitkou Fojtů provedla 
kontrolu účetních dokladů a všech účetních položek. V účetních dokladech ani ve zpracování 
účetnictví nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Účetnictví vedeno podle zákona o účetnictví, 
používán je program Pohoda. Revizní komise doporučila sborovému shromáždění předložené 
přehledy o hospodaření přijmout. Zpráva o revizi hospodaření sboru je přílohou č. 4 zápisu. 
 

8) Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2020 
Návrh rozpočtu přečetl bratr kurátor Pavel Stolař. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. 
Návrh rozpočtu je přílohou č. 3 zápisu.  
 

9) Diskuze ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, nebyly vzneseny žádné návrhy. 
 

10) Hlasování o zprávách a předložených dokumentech 
Zpráva o životě sboru byla vzata na vědomí. 
Revizní zpráva byla vzata na vědomí.  
Výroční shromáždění poté schválilo zprávu o hospodaření sboru, účetní uzávěrku za rok 2019 
i návrh rozpočtu na rok 2020 jednomyslně. Bylo schváleno, aby částka zisku hospodaření za rok 
2019 ve výši 89 624,68  Kč byla převedena na úhradu ztrát z minulých let. 



 
11) Volba revizorů hospodaření pro rok 2020 

Shromáždění zvolilo revizory hospodaření na rok 2020 sestru Jitku Fojtů a Pavlínu Vlasákovou. 
 

12) Návrhy z pléna, diskuze a hlasování o nich. 
 Do diskuze se přihlásil bratr Jan Macháček, host z benešovského sboru. Vznesl dotaz, 

zda se plánují v Soběhrdech bohoslužby na Velký pátek. Velkopáteční bohoslužby jsou 
plánovány na pátek 10. 4. od 19:00 hodin. Pokud by se v Benešově tento den bohoslužby 
nekonaly, jsou benešovští srdečně zváni do Soběhrd. Operativně je též možno domluvit 
se na dopravě z Benešova do Soběhrd a zpět. 

 Bratr Vladislav Vlasák připomněl instalaci bratra faráře Josefa Bartoška, která proběhne 
v Soběhrdech v neděli 17. 5. od 14:00 hodin. 

 

13)  Závěr 
Výroční sborové shromáždění bylo ukončeno modlitbou. 
  

Přílohy zápisu: 
Č. 1  Prezenční listina 
Č. 2 Zpráva o životě sboru 
Č. 3 Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2018.  
Č. 4 Zpráva revizní komise 

Zapisovatel: Pavel Goby        
 
 

Předseda shromáždění: Jan Rataj    

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Podroužek st., Vladislav Vlasák     
 

Ověřil: Předseda staršovstva                                       
 
 
V Soběhrdech dne 8. 3. 2020 


