
 

 

POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SBORU 
CÍRKVE BRATRSKÉ V BRNĚ 

 

Milá sestro, milý bratře, 

staršovstvo Tě srdečně zve k účasti na členském shromáždění, které se uskuteční v neděli 
17.10. 2021 od 15:00 hodin v modlitebně Církve bratrské na Kounicova 15, 602 00 Brno, 
jehož tématem bude jednání o dosavadních výsledcích prací provedených v souvislosti s 
rekonstrukcí modlitebny, nastínění možností financování rekonstrukce a výhledu na další 
postup prací s rekonstrukcí souvisejících s následujícím programem:  

PREZENCE (od 14:30) 

1. BIBLICKÝ ÚVOD  

2. VOLBA ZAPISOVATELE 

Návrh usnesení: 

Zápis z tohoto členského shromáždění pořídí zapisovatel staršovstva bratr Tomáš 
Nykodým.  

3. PREZENTACE DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ, NÁVRHU 
FINANCOVÁNÍ, VÝHLED DALŠÍCH PRACÍ  

4. DISKUZE 

5. HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

Návrh usnesení:  

Členské shromáždění souhlasí s dosavadním postupem ve věci rekonstrukce 
a pověřuje staršovstvo k těmto dalším krokům: 

1. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 
varianty možného rozdělení stavby na etapy, ze kterého vzniknou 
podklady pro přesný výpočet cen jednotlivých prací. 



2. Vést jednání k zajištění financování rekonstrukce v plné variantě 
formou darů a půjček včetně půjčky ze Stavebního fondu Církve 
bratrské, Waderovy nadace, dalších sborů a jiných dárců.  

6. MODLITEBNÍ ZÁVĚR 

Podrobnější informace k programu jsou k dispozici na webových stránkách sboru 
www.cb.cz/brno v sekci Pro členy a na nástěnce ve vestibulu.  

Toto členské shromáždění je schopno usnášet se, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů 
s hlasovacím právem. Členské shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných 
členů s hlasovacím právem. Právo hlasovat nemají nezletilí členové.   

Pro účast na členském shromáždění je v souladu s aktuálními vládními opatřeními 
účinnými od 30.9.2021 nutné prokázat se při příchodu negativním testem na přítomnost 
viru covid-19, prodělanou nemocí nebo absolvovaným očkováním1. Osobám, které 
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, je účast zakázaná. Tyto podmínky jsou 
odlišné od podmínek pro účast na bohoslužbách. 

Sbor má podle opatření povinnost a odpovědnost zkontrolovat tzv. bezinfekčnost 
účastníků (negativní antigenní či PCR test, prodělaná nemoc covid-19, absolvované 
očkování).  

Pro děti bude po dobu členského shromáždění zajištěn program ve spodních místnostech.  

       

      Lukáš Pacek, místopředseda staršovstva  

 
1 Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN bod I/16 


