VÝPIS ZE ZÁPISU JEDNÁNÍ CELOSBOROVÉHO STARŠOVSTVA
22. 4. 2009 ve 20.15 hodin
Datum a čas verze: 23.4.2009 9:52:00

Jednání vede: J.Asszonyi

1. Přítomni
Brno:

Asszonyi Jan, , Kořínek Jiří, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Pacek Jiří, Raus Petr, Rous Luboš,
Škarvan Jakub, Vávra Josef, Veselý Tomáš

Bohumilice: Roman Zvonař, Jan Škrha, Mikelová Dagmar
Host:

Tomáš Vrána

2. Omluveni:

Veselý Samuel, Klamka Eduard, Ladislav Jílek

3. Rozhovor
3.1. O práci v Bohumilicích
3.1.1. Rezignace br. Tomáše Vrány z bohumilického staršovstva

Usnesení: Celosborové staršovstvo bere na vědomí rezignaci br. Tomáše Vrány z místního
bohumilického staršovstva. Vzhledem k usnesení místního členského shromáždění o tom,
že počet starších nesmí klesnout pod 5, bude 17.5.2009 svoláno členské shromáždění,
kterému bude předložena:
1. Doplnění počtu starších na celkových 5, tzn., že musí proběhnout volba volební
komise, která připraví dovolbu jednoho staršího.
2. Změna původního usnesení z výročního shromáždění 2008 (tj. zrušit usnesení o
minimálním počtu starších tj. 5 a změnit na počet 4)
Celosborové staršovstvo doporučuje bohumilické stanici doplnit stávající počet členů
staršovstva o osobu pokladníka tj. s. Chlápkovou. resp. připravit volbu jiného pátého člena
staršího bohumilické stanice.
3.1.2. Hospodářské záležitosti

• Nakládání s bohumilickým účtem
Usnesení: Celosborové staršovstvo schvaluje za stanici Bohumilice tyto osoby
k podpisovému právu (týká se i případného internetového bankovnictví) pro běžné
provozní náklady stanice Bohumilice v rámci platných účetních a daňových
předpisů. Současně budou mít podpisové právo min. 2 statutární zástupci sboru jako
právnické osoby.
1) Bohumilice:
s. Chlápková Dagmar
2) Bohumilice:
br. Jan Škrha
3) Brno (statutární zástupce): br. Petr Raus
4) Brno (statutární zástupce): br. Eduard Klamka
Toto usnesení se týká účtu používaného stanicí Bohumilice vedeného na IČO
sboru.Všechna předchozí podpisová práva tímto usnesením ztrácejí platnost k datu
tohoto zápisu platnost tj. br. Tomáše Vrány a br. Jaroslava Packa.
Originály bankovních výpisů budou archivovány v místě vedení účetnictví, tj. v sídle
sboru, Brno, Kounicova 15.
Za dodání účetních dokladů (minimálně 1x za kvartál) do místa vedení účetnictví,
dle požadavků účetní sboru, zodpovídá za stanici Bohumilice s. Chlápková.
Strana 1

Poznámka: Běžné provozní náklady stanice v rámci statutu Církve bratrské a
účetních a daňových předpisů budou realizovány přímo prostřednictvím zástupců
Bohumilických, výjimečné a neobvyklé výdaje např. investičního charakteru je
nutné projednat se statutárními zástupci sboru nebo prostřednictvím celosborového
staršovstva. Prodej i nákup nemovitostí a zástavní právo podléhá schvalování
členskou schůzí sboru (ne pouze stanice).
• Spořicí účet
Usnesení: Staršovstvo schvaluje zřízení spořícího účtu, na který bude převedena
finanční částka dle rozhodnutí místního staršovstva.
3.1.3. Záměr stavby modlitebny

Jsou zvažovány dvě základní varianty:
a) zakoupení stávajícího staršího a nevyužitého objektu (bývalý obchod
realizovaný v rámci akce „Z“)
b) realizace novostavby na vybraném pozemku
Celosborové staršovstvo doporučuje varianty, včetně předběžného doložení nákladů a
dalších kladů a záporů, předložit členskému shromáždění k úvaze. Současně je nutné sdělit
členům stanice předpokládané zatížení, jak finanční tak i pracovní. O výsledku projednání
bude informováno celosborové staršovstvo.
3.1.4. Různé

• Formální náležitosti spojené s členskými shromážděními v Bohumilicích:
-> nutnost přítomnosti správce sboru při členských shromážděních (ostatní členská
shromáždění s vědomím správce sboru, přítomnost zástupce z Brna po dohodě)
-> zápisy členských shromáždění musejí splňovat standardy zápisu včetně
schvalování toho, co je potřeba schválit (hospodářskou zprávu např. musí
shromáždění schválit – ne jen vzít na vědomí – a výsledek musí být v zápise).
• Křest v Bohumilicích s. Lucie Táborské a s. Miriam Halámkové – předběžný termín
v červnu nebo červenci 2009
3.2. O celocírkevní konferenci (návrhy, volba RCB apod.)
Staršovstvo projednalo návrhy podané konferenci CB v Hrádku nad Olší
Zároveň staršovstvo navrhlo priority pro volbu devítičlenné Rady CB takto:
• musí být 3 nekazatelé
– Petr Raus, Jiří Sedláček, Bohuslava Najbrtová
• musí být 3 kazatelé správci sborů
– Jan Asszonyi, Tadeáš Firla, Tomáš Holubec

4. Kontrola plnění úkolů & zápisu
4.1.

Kontrola a podpis zápisu:
4.1.1. Zápisu staršovstva ze dne 8. 4. 2009
4.1.2. Zápisu výročního členského shromáždění – trvá
4.1.3. Zápisu mimořádného setkání staršovstva ve věci rozhodnutí o pronájmu bytu ve sb.domě –
trvá

5. Kazatelé sboru
Připomínky ke kazatelům sboru nebyly.
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6. Staršovstvo
6.1.

Pozvání zástupce KAMu
Zástupce Křesťanské akademie mladých se dopisem uchází o návštěvu staršovstva.
Usnesení staršovstva: Staršovstvo sboru rozhodlo o tom, že se br. kazatel Škarvan zúčastní
setkání s představiteli KAMu ve staršovstvu stanice Bohumilice.

6.2.

Informace o audio vysílání bohoslužeb
Informaci podal kaz. J. Asszonyi – zkušební provoz běží na adrese http://cb.cz/brno/live případně
http://cb.cz:8000/brno.mp3.m3u Staršovstvo schvaluje přímé přenosy i z biblických hodin
a nedělních večerních shromáždění. Staršovstvo bylo informováno o tom, že v době
přepojování internetového připojení souvisejícího mj. se stěhováním kanceláře sboru může
nastat výpadek vysílání.

6.3.

Biblická stezka
Organizátoři Biblické stezky žádají o poskytnutí spodních sborových prostor pro regionální kolo
Biblické stezky (soutěž dorostů především CB v ČR), a to ve dnech 8. 5. – 10. 5. 2009.
Z hlediska sborového kalendáře je konání akce možné.
Usnesení: Staršovstvo sboru schvaluje konání biblické stezky ve dnech 8. 5. – 10. 5. 2009
v našem sboru. Ze strany sboru zajišťuje a garantuje D. Kořínková ml.

7. Členské záležitosti – Pastorace
Staršovstvo si připomnělo nemocné členy sboru.

8. Hospodářské
8.1.

Finance Noci kostelů
V rozpočtu (návrh provozních nákladů) nebylo počítáno s výdaji na „Noc kostelů“. Přípravný
výbor žádá sbor o příspěvek vevýši 10 000,-.
Staršovstvo se bude požadavkem zabývat na příštím zasedání za účasti hospodáře sboru.

8.2.

Různé
Nebyly podněty.

9.Různé
Příští setkání • Příští setkání celosborového staršovstva:
• Příští biblické uvedení k modlitbám:
• Hosté:

13. 5. 2009 v 20,15 hod.
Rous Luboš

10. Závěr Biblické slovo Raus Petr
Připravil J. Asszonyi a Eduard Klamka, zapsal Jiří Kořínek
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