VÝPIS ZE ZÁPISU JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA 25. 3. 2009 ve 20.15 hodin
Datum a čas verze: 26.3.2009 13:17:00

Jednání vede: J.Asszonyi

1. Přítomni
Asszonyi Jan, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Pacek Jaroslav, Pacek Jiří, Raus Petr, Rous Luboš, Škarvan
Jakub, Vávra Josef, Veselý Samuel, ,

2. Omluveni: Veselý Tomáš, Křipač Jiří,
3. Rozhovor
Nebyl plánován.

4. Kontrola plnění úkolů & zápisu
4.1.

Kontrola a podpis zápisu:
4.1.1. Zápisu staršovstva ze dne 11. 3. 2009

4.2.

Kontrola plnění úkolů
Byla provedena kontrola plnění úkolů.

5. Kazatelé sboru
5.1. Služební cesta na pohřeb kaz. Jana Kalety
Kaz J. Asszonyi žádá o služební cestu autem na pohřeb br. kaz. Jana Kalety, který se koná
v sobotu 28. 3. 2009 v 11.00 hodin v Hrádku nad Olší. Místa v autě budou nabídnuta
zájemcům o účast z řad sboru. Staršovstvo souhlasí.

6. Staršovstvo
6.1.

Výroční shromáždění
6.1.1. Host výročního shromáždění

Kaz. J.Asszonyi navrhuje, aby se výročního shromáždění sboru zúčastnil jako host bez
hlasovacího práva br. Dalimil Petrilák, který pracuje v týmu vedení mládeže.
Současně br. kaz. Škarvan žádá o účast s. Marie Hřebcové na tomtéž
shromáždění.
Staršovstvo doporučuje účast bratra D. Petriláka a s. Marie Hřebcové na výročním
shromáždění členů sboru.
6.1.2. Delegáti na celocírkevní konferenci – Hrádek Nad Olší

• Termín: 14. (čt) – 16. (so) 5. 2009
Registrace:
14. 5. 2009 v 13.00-14.30 hodin
Zahájení konference:
14. 5. 2009 v 15.00 hodin
Ukončení konference.
16. 5. 2009 v 15.00 hodin
• Delegáti, kteří budou navrhnuti na výročním shromáždění:
Správce sboru
Jan Asszonyi
Ordinovaný kazatel
Škarvan Jakub
Ordinovaný kazatel
Heczko Stanislav
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Delegát sboru:
Raus Petr
Delegát sboru:
Kořínek Jiří
Delegát sboru:
v jednání….
Náhradník:
v jednání….
• Cena:
Ubytování (hotel Steel Třinec)
550/700Kč a noc [1/2 lůžkový pokoj]
Strava
440 Kč (celkem čt – so)
Konferenční poplatek
200/300 (včasná/pozdní platba)
• Termín přihlášky do 10. 4. 2009: zodpovídá kaz. Asszonyi
• Termín platby do 20. 4. 2009:
zodpovídá kancelář CB
6.1.3. Co by mělo být řečeno – komentováno (sděleno sboru)

Staršovstvo zvažovalo, co by ze života sboru z pohledu staršovstva mělo být
komentováno na výročním shromáždění (mimo to, co je ve zprávě).

7. Členské záležitosti – Pastorace
Staršovstvo si připomenulo jmenovitě nemocné členy sboru a ty, o nichž ví, že prožívají nelehké
období.

8. Hospodářské
8.1.

Návrh na sjednocení nájemného v kapitalizovaných bytech sborového domu.
Staršovstvo stanovuje výšku nájmu pro byt-kancelář a byty, u kterých končí kapitalizovaný
pronájem, jako regulované nájemné dle zák.č. 107/2006 Sb. a Sdělení Ministerstva pro
místní rozvoj č. 218/2008 ze dne 26.6.2008 . Toto nájemné se bude i nadále řídit zák.č.
107/2006 Sb. a příslušnými Sděleními Ministerstva pro místní rozvoj.
Staršovstvo rozhodlo o tom, že nájemní smlouvy pro byty, u kterých končí kapitalizovaný
pronájem, budou opět uzavřeny na dobu určitou v délce 5 let (tzn., že se jedná již o druhé
pětileté období). Po uplynutí této pětileté doby a při bezproblémovém nájemním vztahu
bude nájemníkovi nabídnuta nájemní smlouva na dobu neurčitou.
Staršovstvo pověřuje hospodáře nabídnout stávajícím kapitalizačním nájemníkům
prodloužení nájemní smlouvy dodatkem s výše uvedenými podmínkami.

8.2.

Rekonstrukce uliční fasády sborového domu
V současné době jsou připravovány smlouvy s firmou Dobeš a s Magistrátem města Brna. Práce
by měly být zahájeny zhruba v polovině dubna a měly by být ukončeny do termínu Noci
kostelů (29. května).
MMB byly odevzdány stanoviska stavebního úřadu a památkového úřadu. MMB byl
požádán o rozšíření možnosti čerpání půjčky o rekonstrukce topení ve služebních
bytech. Toto bude projednáno 6.4.2009 v radě MMB. Předpokládá se schválení.
Smlouva o půjčce může být tedy podepsána až od 8.4.2009. To umožní její schválení
členským shromážděním.Půjčka musí být splacena do 5 let.
Hospodářská rada doporučuje limit půjčky 1,1-1,3 mil. Kč tj. měsíční splátku cca
20000,-Kč. Staršovstvo souhlasí s rozšířením rekonstrukce fasády o rekonstrukci
topení pro služební byty. Současně bere na vědomí výši limitu půjčky v rozmezí
1,1 až 1,3 mil. Kč.
Hospodář navrhuje tyto priority v rámci výše uvedeného limitu:
1. Fasáda (splácení z příjmů PD) – již schváleno, realizuje se příprava
Strana 2

2. Rekonstrukce topení služebních bytů (splácení z prostředků sboru)
Možnost realizace bude záviset od formulace smlouvy.
3. Vstupní dveře do předního domu a brána (splácení z příjmů PD)
Staršovstvo souhlasí s výše uvedenými body priorit rekonstrukcí.
8.3. Vysílání internetových přímých přenosů
Staršovstvo na základě informací od technika ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, odkud se
online přenosy bohoslužeb vysílají každou neděli, a na základě komentáře a návrhu br.
Mirka Křipače rozhodlo pověřit bratry Mirka Křipač a Jaroslava Packa realizací online
vysílání nedělních bohoslužeb našeho sboru na internetu.
8.4. Žádost o pronájem sborových prostor
Kaz. Jakub Škarvan žádá o pronájem spodních sborových prostor ve dnech 22. – 24. 5. 2009 –
v souvislosti se svatbou. Staršovstvo souhlasí s pronájmem sborových prostor
v žádaném termínu.
8.5. Žádost o provedení změny v uspořádání pokojů ve služebním bytě druhého
kazatele sboru
Kaz. Jakub Škarvan žádá o provedení změny v uspořádání pokojů v bytě kazatele.
Staršovstvo bere žádost o provedení změny dispozice bytu na vědomí a žádá br. kazatele
Škarvana o upřesnění požadavku formou rozměrového a realizačního náčrtu do
půdorysu bytu. Poté hospodář poptávkami odhadne vyvolané náklady a předloží
staršovstvu k projednání.
8.6. Návrh na vyhlášení sbírky na Diakonii při jarním sborovém dni
Sestra Anna Dostálová starší navrhla věnovat výtěžek sbírky při jarním sborovém dni na účely
Diakonie.
Staršovstvo souhlasí a mění rytmus sbírek tak, že sbírka na diakonii proběhne 5. 4. 2009 a sbírka
na ETS na podzim. Staršovstvo rozdělí výtěžek sbírky mezi Slezskou diakonii (středisko
ELIADA) a Diakonii CB.

9.Různé
Dubnové vysluhování Večeře Páně bude přesunuto na Velký pátek tj. 10.4.2009 v 19,00 hod. O této
změně bude informován sbor v dostatečném předstihu.
Příští setkání • Příští setkání brněnského staršovstva řádné:
• Příští biblické uvedení k modlitbám:
• Hosté:

8. 4. 2009
br. Pacek Jiří

10. Závěr Biblické slovo Pacek Jaroslav
Připravil J. Asszonyi a Eduard Klamka
Zapsal Jiří Kořínek
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