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Jednání vede:  Jan Asszonyi 

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

Omluveni: Hluchý Milan, Kratochvíl Petr 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů: 

a) Zápis staršovstva 27. 3. 2013 

2. Sborová agenda 

2.1. Rozhovor s tajemníkem RCB Petrem Grulichem 

Ve čtvrtek 18.4. v 18.30 hodin se u nás koná setkání brněnských staršovstev s tajemníkem RCB 
Petrem Grulichem ve věci objasnění financování CB po odluce státu a církve. 

Staršovstvo výše uvedené setkání brněnských staršovstev bere na vědomí. 

2.2. Konferenční materiály 

Staršovstvo projednalo: 

2.2.1. Konferenční návrhy  

2.2.2. Volba Rady CB 
S ohledem na to, že volba členů Rady CB dle názoru staršovstva není připravena v souladu s 
Řádem CB, byl kazatel Jan Asszonyi pověřen, aby požádal volební komisi o doplnění (i když 
pozdní) dalších kandidátů v souladu s platným Řádem CB. 

3. Pastorace & Členské záležitosti 

Dne 31.3.2013 br. Petr Doušek oznámil staršovstvu, že končí členství v CB a přestupuje do Slova 
života. Staršovstvo toto sdělení bere na vědomí. 

4. Hospodářské záležitosti 

4.1. Osvětlovací technika pro osvětlení prostoru u kazatelny hlavního sálu 

Staršovstvo projednalo návrh na osvětlení pódia velkého sálu. Po konzultaci s osvětlovačem ČT 
nám byl doporučen reflektor Eurolite Profil spot 650W. Cena 7090,-kč. [Jevištní reflektor s 
výkonem 650 W. Robustní provedení, manuální ostření, nastavení ohniskové vzdálenosti 20 - 40°, 4 
mechanické clony, praktické držadlo odolné vysokým teplotám. Snadná výměna světelného zdroje 
(230V/650W GY-9,5). Ideální pro divadla, koncerty a touring akce.] 

 

http://www.muzikant.cz/search/index.php?man=0&pag=1&sor=na&sto=na&akc=na&ban=na&sea=eurolite+profil+spot+650
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Usnesení: staršovstvo souhlasí se zakoupením dvou výše uvedených reflektorů, které budou 
sloužit pro osvětlení prostoru u kazatelny. 

4.2.  Fondy a rozdělení zisku 2013 

Usnesení:  

Staršovstvo schválilo fondy 2013, rozdělení zisku 2012 a rozpočet 2013 dle přeložených 
dokumentů hospodáře sboru. 

4.3. Samofinancování 

Usnesení: 

Staršovstvo bere na vědomí návrh  RCB na samofinancování CB z restitučních náhrad dle 
konzultace hospodáře s tajemníkem RCB br. P. Grulichem. Návrh bude podrobněji vysvětlen a 
projednán při setkání s tajemníkem br. Grulichem dne 18.4.2013. 

4.4. Interní směrnice 2013 

Usnesení: 

Staršovstvo schválilo úpravu interních směrnic na rok 2013 dle přílohy (změna se týká pronájmu 
prostor v modlitebně). 

A. Nájem se slevou: 

Po schválení staršovstvem může sbor poskytnout pronájem svých prostor za následujících podmínek: 

Pro nečleny sboru: 

a) Pronájem hlavního sálu včetně šatny a WC činí :  Kč 700,-- za každé započaté 2 hodiny. 

b) Pronájem spodních prostor a kuchyně činí :  Kč 600,-- za každé započaté 2 hodiny užívání.  

+ Odběry energií a vody dle odečtu 

c) Pronájem pastorační místnosti (pouze v době kdy je ve sboru činnost – zapnuté topení, anebo se 

topení nevyžaduje) činí: Kč 100,-- za 1 hodinu  

Pro členy sboru a jednání RCB: 

pro členy SCB a jednání RCB: 50,00 Kč za 1. hodinu      

 

B. Nájem bez slevy: 

Pro nečleny sboru: 

a) Pronájem hlavního sálu včetně šatny a WC činí :  Kč 900,-- za každé započaté 2 hodiny. 

b) Pronájem spodních prostor a kuchyně činí :  Kč 800,-- za každé započaté 2 hodiny užívání.  

+ Odběry energií a vody dle odečtu 

c) Pronájem pastorační místnosti (pouze v době kdy je ve sboru činnost – zapnuté topení, anebo se 

topení nevyžaduje) činí: Kč 200,-- za 1 hodinu 

Pro členy SCB a jednání RCB: 150,00 Kč za 1. hodinu      

 

O nájmu se slevou rozhoduje na návrh správcové objektu hospodář. 

4.5. Hospodaření Bohumilice 

Usnesení: 

Staršovstvo se seznámilo s hospodařením stanice Bohumilice za období 2004-2012.  Rozhodlo o 
zřízení podporného fondu z mateřského sboru, zřízeného za účelem vinkulace finančních 
prostředků mateřského sboru primárně určených pro podporu vize výstavby nové modlitebny 
případně také na rozsáhlejší stavební úpravy modlitebny stávající. Za rok 2012 bude do 
zmíněného fondu od sboru na Kounicově ulici vloženo tolik, kolik činil přebytek hospodaření (zisk 
Bohumilických v roce 2012) a to za předpokladu, že zisk Bohumilic bude také použit na stejný 
účelový fond i ze strany stanice Bohumulice. Disponibilní suma na tento účel (získaná za období 
2004-2012) by potom činila k 1.1. roku 2013: 405717,-Kč 

Staršovstvo současně výše uvedené rozhodnutí projedná s představiteli stanice Bohumilice.  



 

Jednání staršovstva 
Verze č. 1 z 18. 4. 2013 14:57:00 strana 3 

4.6. Nájemní smlouva na služební byt Komrskovi 

Staršovstvo projednalo podmínky nájemní smlouvy s Komrskovými dle návrhu hospodáře. 

4.7. Starší nedořešené úkoly: 

Usnesení: 

Staršovstvo rozhodlo o poslání částky ve výši 10,0 tis. Kč „Zahraniční misijní agentuře“, kde jsou 
soustředěny všechny projekty. 

Usnesení: 

Staršovstvo sboru rozhodlo o konání podzimních Alfa kurzů s tím, že finanční náklady (limit) je 
určen 15,0 tis. Kč. (viz bod zápisu 4.2.) 

5. Různé 

5.1.   Výjezdní jednání staršovstva: 

Staršovstvo uvažuje o uspořádání výjezdního staršovstva. Zařizuje br. Petr Raus.  

6. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: 24. 4. 2013 

Příští biblické slovo závěrem: Tomáš Veselý 

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

 br. Samuel Veselý 

Program připravil Jan Asszonyi 

                                                                                                                        Zapsal: Kořínek Jiří 
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