
   Farní sbor ČCE Soběhrdy 

Zápis z výročního sborového shromáždění dne 10.3.2019  

 

Sborové shromáždění bylo řádně ohlášeno oznámením čtyřikrát při bohoslužbách v měsíci 
únoru. 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 -  25 členů s hlasovacím právem, 1 host.  
 
Program výročního sborového shromáždění: 

1. Uvítání bratr Pavel Stolař 
2. Volba předsedy shromáždění  
3. Oznámení a schválení jednacího pořadu 
4. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu, dvou skrutátorů  
5. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2018  
6. Plán pro rok 2019 
7. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2018 
8. Zpráva revizorů hospodaření sboru 
9. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2019 

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

a. Zpráva o životě sboru 
b. Zpráva revizorů 
c. Zpráva o hospodaření 
d. Schválení rozpočtu 2019 

13. Volba revizorů hospodaření sboru pro rok 2018 
14. Případné návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich 
15. Závěr 
 
1) Uvítání 

Kurátor Pavel Stolař uvítal přítomné a zahájil výroční sborové shromáždění, které bylo řádně 
svoláno podle církevního zřízení. 
 

2) Volba předsedy shromáždění 
Za předsedu sborového shromáždění byl většinou hlasů zvolen bratr Pavel Goby.  
 

3) Schválení programu 
Předložený program byl schválen většinou přítomných členů shromáždění s hlasovacím 
právem. 
 

4) Volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a skrutátorů 
Zapisovatelem byla zvolena sestra Věra Hudcová. 



Ověřovateli zápisu byli zvoleni sestry Marie Stolařová, Marta Kingová. 
Skrutátory byli zvoleni bratři Vladimír Podroužek ml., Vladislav Vlasák. 
 

5)  Zpráva o životě sboru 
Zprávu staršovstva o životě sboru přednesl bratr Pavel Stolař. Celá zpráva je přílohou  č. 2 
tohoto zápisu.  
 

6) Plán na rok 2019 
 Bratr farář Petr Turecký končí v našem sboru 31. srpna 2019, sbor bude po té 

administrován. Staršovstvo bude intenzivně hledat nového faráře. Nejprve bude samo 
oslovovat možné kandidáty. Pokud v tomto nebude výsledek, podá inzerát do Českého 
bratra. 

 V současné době staršovstvo zajišťuje chod sboru vzhledem ke studijnímu pobytu bratra 
faráře Tureckého v Izraeli, kde studuje v knihovně materiály, které se týkají českého 
židovství. 

 Staršovstvu se daří zajišťovat bohoslužebný život, ve kterém pomáhá husitský farář Petr 
Wagner, nedělní školu, administrativu, programy po bohoslužbách, konfirmační cvičení za 
pomoci bratra faráře Tomáše Trusiny. 

 Horší situace je s péčí o Hospic, kde spoléháme na pomoc ekumeny. Je třeba zvažovat 
oslovení laiků. Pokud by se někdo našel, je nejlépe promluvit si s bratrem Janem Ratajem. 
Situace je horší s pastorací a biblickými, kde nepřítomnost kazatele chybí. Kulhá i péče o 
školu a školku v Petroupimi. 

 V perspektivě jsou zajištěny Velikonoce ve spolupráci s farářem Petrem Wagnerem. Na 
Velký Pátek proběhne čtení pašijí, o Velikonoční neděli proběhnou bohoslužby s Večeří 
Páně a pracuje se i na velikonoční hře. 

 Proběhne Noc kostelů, připraveny jsou také výstavy. 
 23.6. proběhne sborový výlet do Jindřichova Hradce, pozváni jsou benešovští a prčičtí. 

Organizuje bratr René Hudec. 
 Sborová brigáda proběhne 6.4. 
 V srpnu se bude konat tradiční setkání dětí v Čími pod vedením sestry Věry Hudcové. 
 I nadále bude vydáván sborový časopis Soběhrdský bratr, o který se stará sestra Marie 

Stolařová. 
 Po odstěhování bratra faráře bude třeba určitá rekonstrukce fary. Bude třeba každé 

pomocné ruky, každý má nějaké obdarování, i drobnosti mají velkou cenu. 
 Získali jsme grant na pergolu. 

 
7) Zpráva o hospodaření za rok 2017 

Zprávu o hospodaření za rok 2018 vypracovala sestra Michaela Bartošková (účetní sboru). 
Přednesl ji bratr Jan Rataj. Hospodaření skončilo ztrátou 108 900,- Kč. Kromě příjmů ze 
saláru a sbírek jsme získali řadu dalších prostředků: dar JJ, půjčku JJ, na opravu topení dar 
seniorátní JJ, grant společnosti O2, grant na setkání dětí v Čími, příspěvek na personální fond 
ve výši 50 000 Kč. Byla řada velkých výdajů, především oprava střechy a oprava topení pro 
havárii. Zpráva o hospodaření sboru je přílohou č. 3. 
 



8) Zpráva revizní komise 
Revizní zprávu přednesla sestra Jitka Fojtů. Spolu se sestrou Pavlínou Vlasákovou provedla 
kontrolu účetních dokladů a všech účetních položek době od 22.2. do 9.3.2019. 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. 
 

9) Návrh rozpočtu na rok 2019 
V rozpočtu je kromě běžných položek částka cca 100 000 Kč, která je počítána na pergolu 
40 000 Kč (10 000 Kč tvoří grant, který jsme získali), a úpravu fary po odstěhování bratra 
faráře 60 000 Kč.  Ostatní rozpočtové příjmy a výdaje jsou naplánovány ve výši minulého 
roku. Návrh rozpočtu je přílohou č. 3 zápisu.  
 

10) Diskuze ke zprávám, usnášení o podaných návrzích 
Návrh usnesení ke zprávě o hospodaření:  
HV 108820,-Kč budeme převádět jako ztrátu na Rozvahový účet 932. 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
Podnět ke zprovoznění zvonů: 
Bratr Pivoňka: Uvažuje staršovstvo nad zprovozněním zvonu, existuje k tomuto rozpočet? 
Sestra Matoušková, bratr Rataj: Kdysi se o zvonech mluvilo, dokonce jsme dostali 
odškodnění od německého fondu za dva zvony odvezené za války ve výši 19 000 Kč. Na 
poslední zvon se zvonilo, ale podle posudků zvonění není bezpečné. Kolik stojí elektrické 
ovládání, není zjištěno. Ve fondu na opravu zvonu je zmíněných 19 000 Kč.  
Bratr Stolař: Je třeba posoudit, co je v současné chvíli priorita sboru. 
Bratr Rataj: Bylo by také třeba zeptat se v obci, zda by stáli o zvonění. 
Bratr Stolař: Na věži nemáme hodiny. Je třeba se zamyslet nad tím, jak si zvonění 
představujeme. Původně zvonil bratr Aleš Bubla, ale to je cca 20 let. Celou problematiku 
projednáme na schůzi staršovstva. 
Dotaz k hospodaření sboru: 
Sestra Kaplanová: Není jasné, která částka týkající se půjčky 200 000 Kč, je čerstvější? 
Bratr Rataj. Sbor dostal od člena sboru překlenovací půjčku ve výši 200 000 Kč, část byla 
vrácena a zbývá vrátit 70 000 Kč. To je aktuální stav. 
Otázka obsazení sboru: 
Sestra Stolařová: Budu hodně otevřená, zajímalo by mě, jakou představu mají o obsazení 
sboru členové a jakou staršovstvo? 
Bratr Stolař za staršovstvo: Probrali jsme současné faráře, kteří jsou na sborech přes 10 let. 
Šest jich bylo osloveno, do Soběhrd žádný nechtěl. Cca dva měsíce budeme hledat z vlastní 
iniciativy. Po té bychom dali inzerát do Českého bratra. V každém případě je usnesením 
staršovstva, že se farář hledat bude. Problémem je nedostatek vikářů, letos jsou na vikariátu tři 
a všichni už mají místo, příští rok budou opět tři. Je třeba hledat mezi faráři na sborech, nebo 
mezi těmi, kteří by se chtěli vrátit k církevní službě. Na staršovstvu padla i otázka, zda si 
dovedou představit slovenského faráře, nebo černošského. Starší by s tím žádný problém 
neměli. 



Ze členů sboru se k této problematice nikdo nevyjádřil. 
 

11) Schválení zpráv a rozpočtu, volba revizorů 
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 2018 
i návrh rozpočtu na rok 2019 jednomyslně. Usnesení ke schodku hospodaření bylo schváleno 
– viz bod 10 tohoto zápisu. 
 

12) Volba revizorů hospodaření pro rok 2019 
Shromáždění zvolilo revizory hospodaření na rok 2019 sestru Jitku Fojtů a Pavlínu 
Vlasákovou. 
 

13) Návrhy z pléna, diskuze a hlasování o nich. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 

14)  Závěr 
Výroční sborové shromáždění bylo ukončeno modlitbou a zpěvem písně 432. 
  

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: Věra Hudcová    
 
 
Předseda shromáždění: Pavel Goby 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Marie Stolařová, Marta Kingová 
 
 
Ověřil: Předseda staršovstva  
 
 
V Soběhrdech dne 10.3.2019 


