
Informace k Výročnímu sborovému shromáždění střešovického 
sboru, které se uskuteční v neděli 26. 3. 2023. 
 
Sestry a bratři, 
VSS je nejvyšší orgán sboru, který jednou ročně dělá zásadní a 
potřebná rozhodnutí nejen směrem k minulému roku (schvaluje 
zprávy, uzávěrky…), ale i do roku dalšího (schvaluje podstatné 
věci, zásadní projekty, rozpočet na další rok) a dává tím, tam 
kde je to potřebné, mandát staršovstvu, aby konalo. 
I proto bychom rádi, aby měli členové sboru možnost promyslet 
a prodebatovat témata, která by chtěli řešit, případně o nich 
na VSS hlasovat, v předstihu. 
 
Proto jsme připravili následující kroky: 
 
5. 2. 2023 bude vytvořen prostor pro vaše možné náměty 
k životu sboru, připomínky, co vás trápí, co byste chtěli 
navrhnout. Tyto náměty bude možné ve formě textu připínat na 
tabuli ve sborové místnosti, nebo zasílat mailem na adresu: 
stresovice@evangnet.cz 
 
V neděli 5. 3. 2023 bezprostředně po bohoslužbách bude sborová 
debata. 
Na programu budou: 

• náměty z nástěnky 

• zprávy pro sborové shromáždění 

• volné návrhy 
 

Podněty vzešlé z této debaty staršovstvo zpracuje a připraví 
ve vhodné formě pro nadcházející VSS. 
 
VSS se uskuteční 26. 3. 2023 
 
V souladu s církevními řády staršovstvo navrhuje tento program 
VSS: 
 
1. Bohoslužby  
2. Ustavení shromáždění: prezence, volba předsedy, volba 
zapisovatele, verifikátorů zápisu a skrutátorů, schválení 
programu 
3.  Volba revizorů hospodaření  
4. Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2022  
5. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2022 a návrh rozpočtu na 
rok 2023  
6. Aktuální informace o hledání nového faráře  
7. Zpráva revizorů hospodaření  
8. Zpráva správní rady Fondu dostavby  
9. Rozprava k předneseným zprávám  
10. Rozprava volná, návrhy a náměty členů sboru  
11. Hlasování o zprávách 
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12. Schválení hospodaření za rok 2022 a rozpočtu na rok 2023 
13. Hlasování o případných návrzích vzešlých z rozpravy  
14. Závěr – modlitba a píseň  
 

 
V chrámové předsíni bude k nahlédnutí seznam členů sboru s 
hlasovacím právem. Prosíme členy sboru, aby si ověřili, zda 
jsou na seznamu uvedeni. O případných změnách rozhoduje 
staršovstvo.  
 
Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoli počtu 
přítomných. Shromáždění je veřejné, účastnit se ho mohou též 
hosté, kteří členy sboru nejsou. Hosté nemohou předkládat 
návrhy ani o nich hlasovat, mohou však promluvit v rozpravě, 
pokud na začátku shromáždění při jeho ustavení o to požádají a 
jejich žádost shromáždění schválí.  
 
Vaše staršovstvo 
 
 
 
 


