
Zápis z výročního sborového shromáždění
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 27. března 2022

Místo jednání: ČCE Poděbrady, Husova 141, sborová modlitebna

Počet přítomných členů sboru s 
hlasovacím právem:

38

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

 Výroční sborové shromáždění bylo řádně svoláno dle JVŘ čl.6. Shromáždění se konalo v 
modlitebně sboru po bohoslužbách od 10:40 hod. za účasti 38 členů s hlasovacím právem.

 Předsedou sborového shromáždění byl řádně a jednomyslně zvolen br. Martin Fér.

2. Schválení programu shromáždění

program:
1. úvod
2. schválení programu
3. volba předsedy shromáždění, zapisovatele, ověřovatele zápisu, revizora účetnictví, jeho 

náhradníka
4. zprávy o aktivitách sboru
5. zpráva o hospodaření sboru
6. zpráva revizorů účetnictví
7. rozprava
8. návrhy ke schválení
9. ukončení schůze

Program shromáždění byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

3. Volby

Návrhy staršovstva na funkce zapisovatelů, ověřovatelů a revizorů účetnictví byly schváleny.
 návrh zapisovatele: J.Lounek (jednomyslně schváleno)
 návrh ověřovatelů zápisu: E. Dubová, Z. Kolda (jednomyslně schváleno)
 návrh revizorky sbor. účetnictví D. Kroupová (jednomyslně schváleno)
 náhradníci revizorky H. Bulíčková (jednomyslně schváleno)

4. Zprávy o aktivitách sboru

 výroční zpráva o životě sboru (M. Fér)
 zpráva kurátora o práci staršovstva (M. Povolný)
 zpráva o hospodaření sboru (J. Dubová)
 zprávy zástupců pravidelně se setkávajících skupin

◦ Kavárnička (nebylo ve sborovém dopise – předneseno ústně)
◦ Maminky s dětmi
◦ Učitelé nedělní školy (nebylo ve sborovém dopise – předneseno ústně)
◦ tyto a další zprávy zástupců staršovstva o aktivitách sboru byly zveřejněny formou 

sborového dopisu rozeslaného s předstihem členům sboru
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5. Zpráva o hospodaření sboru

Účetní sboru Jitka Dubová poděkovala br. Sílovi za obětavou práci při údržbě zahrady a 
varhaníkům za pravidelný doprovod při bohoslužbách. Poté přednesla zprávu o hospodaření sboru:

 Počet členů v kartotéce je 424, salárníků (platících jednotlivců i rodin) je 106
 Hospodářský výsledek za rok 2021 je +331.466,55 Kč
 Rozpočet na rok 2022 je naplánován s kladným hospodářským výsledkem +54.699,00 Kč.
 Sborové shromáždění schvaluje hospodářský výsledek za rok 2021 a rozpočet na rok 2022

 Výkaz zisku a ztráty za rok 2021
◦ Výnosy celkem 1.367.418,21 Kč
◦ Náklady celkem 1.035.951,66 Kč
◦ Hospodářský výsledek 331.466,55 Kč

 Plánovaný rozpočet 2022
◦ Výnosy celkem 1.029.000,00 Kč
◦ Náklady celkem 974.301,00 Kč
◦ Hospodářský výsledek +54.699,00 Kč

6. Zpráva revizorek účetnictví

zpráva D. Kroupové a H. Bulíčkové:
 Kontrolní zpráva účetnictví Farního sboru ČCE v Poděbradech k 31.12.2021. Jednotlivé 

účetní doklady jsou označeny a všechny jsou souvztažně zaúčtovány. Zůstatky na všech 
bankovních účtech souhlasí s účty vedenými v účetnictví. Taktéž proběhla inventura 
pokladny, která neodhalila jakékoliv nedostatky.

 Kontrolou bylo shledáno, že účetnictví je vedeno průkazně a skutečnosti vykazuje 
pravdivě. Proto doporučujeme jeho schválení. 

 Kontrolu provedli: Dana Kroupová, Hana Bulíčková
 Staršovstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.

7. Rozprava

 Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

8. Návrhy ke schválení a jejich usnesení

 Zprávy o životě sboru (bod 4) byly jednomyslně schváleny
 Sborové shromáždění bere na vědomí zprávu revizorů účtů a sborového účetnictví
 Výroční sborové shromáždění schvaluje hospodářský výsledek roku 2021 ve výši 

331.466,55 Kč a jeho následné zaúčtování – převedení této částky do vlastního jmění
 Výroční sborové shromáždění schvaluje rozpočet na rok 2022 s hospodářským výsledkem 

+54.699,- Kč.
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9. Ukončení schůze

br. M. Fér poděkoval přítomným za účast a shromáždění bylo ukončeno nacvičením písně 756

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 30.3.2022

br. Martin Fér br. Jakub Lounek s. Eva Dubová br. Zdeněk Kolda

farář
předseda schůze

zapisovatel ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
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