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Jednání vedl:  Petr Raus 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Raus Petr, Rous 
Luboš, Uhlíková Mária, Veselý Tomáš 

Omluveni: Hluchý Milan, Pacek Jaroslav, Veselý Samuel 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů:  

a) Zápis staršovstva 12. 12. 2012 

2. Sborová agenda 

2.1. Služba pastorační asistentky ve sboru 

Staršovstvo diskutovalo o dalším směřování služby pastorační asistentky Márie Uhlíkové 
s ohledem na potřeby sboru. 

2.2. Kázeň br. Petra Douška 

Staršovstvo rozhodlo o tom, že k rozhovoru do staršovstva br. Douška Petra pozve v průběhu 
června tohoto roku. 

2.3. Program služeb 

Byl potvrzen programu služeb na 1. Čtvrtletí 2013. 

2.4. Dotazník Rady CB (nejen) ohledně využití financí z majetkového vyrovnání s církvemi 

Staršovstvo vyplnilo dotazník Rady CB, který se týká využití financí z majetkového vyrovnání 
státu s církvemi.  

2.5. Termín výročního shromáždění 

Staršovstvo určilo termíny výročních shromáždění sboru takto: 

10. 3. 2013 v Brně ( v 15,00 hod.) a  24. 3. 2013 v Bohumilicích 

a) zpracování členské zprávy garantuje: br. Jaroslav Pacek 

b) termín dodání příspěvků:  určí br. Jaroslav Pacek 

3. Pastorace & Členské záležitosti 

3.1.  Dlouhodobě nemocní členové sboru 

Staršovstvo si připomenulo nemocné členy sboru. 

3.2.  Pastorace 

Sestra Mária Uhlíková informovala o pobytu mládeže v Orlických horách. 

3.3.  Členské záležitosti 

Sestry Ludmila Herníková a Antonie Hančíková požádaly o členství ve sboru. Staršovstvo s nimi 
bude hovořit některou neděli po dopoledním shromáždění. 

4. Hospodářské záležitosti 

4.1. Informace o sborových účtech 

Sbor přešel u České spořitelny  na zvýhodněné vedení účtu (dle rámcové dohody mezi ČS a RCB). 
Formálně (podpisové vzory, internetbanking) se nemění nic.  
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Stanice Bohumilice (souhlas staršovstva) ruší účet u Volksbank a přechází na účet ČS, který bude 
zřízen. Zařídí hospodář. Podpisové vzory zůstanou stejné 

Usnesení:  Staršovstvo bere na vědomí. 

4.2. Vloupání a krádež 

Usnesení: Staršovstvo rozhodlo uhradit finanční rozdíl škody nad rámec pojistného plnění. 
Současně se zvýší pojistné plnění v rámci sboru do budoucnosti. 

Opatření: vítá se každý racionální a efektivní návrh na snížení rizika krádeží. Náměty:  

o generální klíč, pohybová čidla, snímací kamery, zabezpečená nástrojová místnost 
(bezpečnostní rám + dveře) a další 

o Staršovstvo rozhodlo o zvýšení pojistky o movitý majetek na sumu cca 100 tis. Kč. 

4.3. Ustanovení komise pro sepsání nepotřebného nábytku 

Usnesení: staršovstvo bere na vědomí složení likvidační komise, která provede soupis majetku k 
likvidaci. 

Předseda:  Pavel Dostál,  

Členové (za staršovstvo): Jiří Křipač 

Za HR: Ivona Kulísková,  Bohuslav Dostál, Jiří Slaný 

4.4. Pověření s. Dariny Klamkové vedením sborového účetnictví 

Usnesení: Vzhledem k ukončení pracovního poměru sestry Naděje Veselé staršovstvo pověřuje 
vedením sborového účetnictví sestru Darinu Klamkovou. Pracovní dohodu s platovým výměrem 
na 5 000,- Kč brutto připraví hospodář sboru. 

5. Různé 

5.1. Pěvecký sbor Kvapôčky 

Sestra M. Uhlíková informovala, že dětský sboreček „Kvapôčky“ dal nabídku navštívit náš sbor ve 
dnech 26. až 28. dubna tohoto roku. 

Usnesení: Staršovstvo souhlasí s návštěvou sborečku „Kvapôčky“ z Bratislavy ve výše uvedeném 
termínu.  

5.2.  Čas konání shromáždění na Hod Bož vánoční 

Usnesení: staršovstvo rozhodlo o začátku konání shromáždění dne 25.12 každého roku vždy 
v 10,00 hod. 

6. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: 23. 1. 2013 

Příští biblické slovo závěrem: Petr Kratochvíl 

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

 Kořínek Jiří  

       

Program připravil Jan Asszonyi a Eduard Klamka 
Zapsal Jiří Kořínek 
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