FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V MĚLNÍKU

ZPRÁVY
PRO SBOROVÉ
SHROMÁŽDĚNÍ

10. BŘEZNA
2013
Milé sestry, milí bratři,
sborové shromáždění svolává podle řádů naší církve
staršovstvo nejméně jednou ročně. Sborové shromáždění
tvoří členové sboru s hlasovacím právem.
Sborové shromáždění projednává zprávy staršovstva o životě,
práci a stavu sboru, usnáší se o podaných návrzích, jedná
o hospodaření sboru, schvaluje účetní závěrku a rozpočet
sboru.
Sborové shromáždění 10. března 2013 proběhne v rámci
nedělních bohoslužeb v Mělníku společně pro celý sbor.
Zveme na toto shromáždění i členy sboru z kazatelských
stanic Vysoká a Štětí.
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Statistika
Náš sbor má 554 členů (sborovou kartotéku průběžně aktualizujeme)
V roce 2012 v našem sboru
byly pokřtěny: Kristýna Ambrusová (Mělník), Lucie Russová
(Mělník)
konfirmace se nekonala
byli oddáni: Barbora Večlová a Tomáš Bartušek (Šemánovice)
do naší církve přistoupila: Milada Procházková (Mělník)
zemřeli tito členové našeho sboru: Jaroslav Zahumenský (Mělník),
Vlasta Kovářová (Mělník), Věra Vebrová (původně Vysoká), Milena
Luňáková (Sitné), Anna Jansová (Vysoká), Miloslava Košťáková
(Mšeno), Marie Škopíková (Mělník)
církevní pohřeb v našem sboru měli: Jaroslav Zahumenský
(Mělník), Věra Vebrová (Vysoká), Anna Jansová (Vysoká), Marie
Škopíková (Mělník), Jaroslav Vlach (Mělník)

Zpráva o životě sboru v roce 2012
1. Bohoslužby
Nedělní bohoslužby se v Mělníku konaly v minulém roce 58krát
(průměrná účast je 39 lidí, z toho průměrně 5 dětí, které po
společném začátku odcházejí do nedělní školy). Po bohoslužbách
jsme každou neděli zváni do presbyterny k pohoštění (děkujeme
všem, kdo ho připravujete!) a rozhovoru. Těší nás, že se na
bohoslužbách občas objeví noví lidé a že jsou Vámi vždy vlídně
přijati.
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V kazatelské stanici Vysoká se k bohoslužbám scházíme druhou
a čtvrtou neděli v měsíci, celkem 20krát (přichází průměrně
4 lidé), scházíme se v modlitebně na faře.
Ve Štětí se bohoslužby konají každou třetí neděli, vždy
s vysluhováním svaté Večeře Páně, vloni 11krát (6 lidí). V letním
období se scházíme v kapličce, v zimě u manželů Ďabolkových
nebo u sestry Ludmily Bohatcové. Děkujeme jim za to, že nám
otevírají svoje domovy.
Při bohoslužbách byly pokřtěny malé holčičky Kristýna
Ambrusová a Lucie Russová. Před křty vede farářka rozhovory
s rodiči křtěného dítěte.
Od listopadu 2012 se každou třetí neděli v měsíci konají večerní
bohoslužby v kostele. Pozvání je uveřejněno v Mělnické radnici
a bohoslužby jsou otevřeny pro každého, kdo se chce v nedělním
podvečeru zastavit a přidat se k písním, modlitbám nebo jen chvíli
naslouchat slovům bible a kázání.
Večeři Páně jsme slavili během roku v Mělníku 18krát, na Vysoké
4krát, ve Štětí 11krát.
Děti jsou v kruhu při Večeři Páně s námi, přijímají od farářky
požehnání, podle usnesení staršovstva z ledna 2012 se mohou
rodiče rozdělit s dětmi o chléb, který sami přijali. Nově vysluhují
spolu s farářkou také sestra kurátorka Jana Jahodová nebo bratr
místokurátor Jan Karnolt.
Večeři Páně jsme slavili také při velikonočních bohoslužbách
v Centru seniorů Ludmila.
Farářka Hana Pfannová čerpala od poloviny dubna do konce
července tříměsíční studijní volno, které strávila studiem na
Teologické fakultě v Heidelbergu v Německu. Po dobu její
nepřítomnosti ji ve sboru zastupoval její manžel a libišský bratr
farář Miroslav Pfann. Děkujeme mu za jeho práci v našem sboru!
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Na kazatelně byli hosty v uplynulém roce kromě sestry farářky
tedy také tito faráři a farářky: Adam Balcar, Jan Čapek, Josef Kejř,
Tabita Landová, Lýdie Mamulová, Daniel Pfann, Michael Pfann
(student teologie), Miroslav Pfann, Jan Roskovec, synodní senior
Joel Ruml, Petr Sláma, Magdalena Trgalová. Čtenými
bohoslužbami posloužila za nemocnou farářku sestra kurátorka
Jana Jahodová. Děkujeme zvlášť bratru faráři Josefu Kejřovi,
který zastoupil sestru farářku při biblických hodinách a na
kazatelně, když byla nemocná nebo mimo sbor.
Od října 2012 v našem sboru absolvuje svůj roční vikariát sestra
vikářka Martina Lukešová z Varnsdorfu. Setkáváme se s ní při
všech sborových shromážděních, při návštěvách a také na
kazatelně.
Vikariát je roční příprava absolventů evangelické teologické
fakulty na službu farářů a farářek v naší církvi.
Děti se scházejí ke svým bohoslužbám v nedělní škole. Děkujeme
učitelkám nedělní školy, že se dětem věnují! Jsou to sestry Jana
Jahodová, Silva Jahodová, Martina Karnoltová a nově Zuzana
Karnoltová. S dětmi probírají příběhy ze Starého zákona podle
materiálů Tim 2,2.
Každou čtvrtou neděli v měsíci jsou bohoslužby společné pro
děti a dospělé, vloni celkem 5krát. Doprovod písní při těchto
bohoslužbách zajišťuje vedle našich varhanic také Jan Karnolt,
případně s pomocí Zuzky Karnoltové a Anety Pospíšilové.
Vánoční slavnost pro děti a dospělé s vystoupením malých dětí
a hrou starších dětí a mládeže chystáme vždy společně
i s dalšími dětmi, které nejsou přímo členy našeho sboru. Loni se
příprav vánočních her účastnilo 23 dětí a mladých lidí, buď hraním
samotným, nebo spoluprací při přípravách.
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Na varhany při bohoslužbách doprovázejí nadále sestry Marie
Kejřová a Lenka Pašková Špeciánová. Nově se přidala sestra
Zuzana Ambrusová. Děkujeme těmto sestrám za jejich
pravidelnou službu!
Svatební bohoslužby se konaly v rámci našeho sboru jednou,
v Šemánovicích byli oddáni Barbora Večlová a Tomáš Bartušek.
Sestra farářka také oddala v Jimramově naši bývalou vikářku,
farářku Hanu Chroustovou a Miloše Ducha. Svatbám předchází
vždy důkladná předsvatební příprava, s manželi zůstává farářka
v kontaktu i po svatbě.
Vloni se konaly tři pohřby v obřadní síni na Chloumku a jeden
pohřeb v kostele ve Vysoké. Stává se, že se o úmrtí člena sboru
dozvíme se zpožděním, pokud se koná civilní pohřeb, rozloučení
v rodinném kruhu nebo rozloučení není. Zemřelé sestry a bratry si
připomínáme při bohoslužbách na poslední neděli církevního roku.
Bohoslužby v Centru seniorů Ludmila se konají vždy dvakrát do
měsíce vždy v pátek, loni celkem 15krát za účasti průměrně
4 sester, které bydlí v penzionu a v domově Ludmila. Na Velký
pátek jsme společně slavily bohoslužby s Večeří Páně. Štědrý
večer zahájila v jídelně Penzionu farářka pobožností.

2. Biblické hodiny a další katechetická setkání
Biblické hodiny pro dospělé jsou ve středu, přichází průměrně
sedm lidí, sešli jsme se 26krát. Celý rok jsme četli a promýšleli
knihu Zjevení Janovo. Na základě textu se v rozhovorech
zpravidla dostaneme k aktuálním otázkám současnosti i našich
životů.
V týdnu scházejí dvě skupinky dětí - své biblické hodiny pro děti
mají starší (8 - 12 let, až 8 dětí, 30krát) a mladší děti (4 - 8 let, až
7 dětí, 17krát). Probíráme s dětmi příběhy z Ježíšova života podle
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evangelií (používáme materiály Tim 2,2), zpíváme, povídáme si
o životě, o víře, tvoříme, modlíme se spolu.
Ke konfirmaci se v roce 2012 nepřipravovalo žádné dítě.
Mělnická mládež měla do června svá setkání společně s libišskou
mládeží v Libiši (až 8 mladých lidí, 15krát). Na výkladech
biblických textů se podílejí střídavě všichni účastníci. I další
programy vytvářejí všichni.
Od září se mládež schází v Mělníku (11krát), pokud mohou přijet
i libišští, sejde se nás až sedm (+ farářka, libišský farář a vikářka).
Někteří účastníci našich setkání odešli v září na studia mimo
domov, jiní přišli nově (Lalia Diopová, Kristina Šarounová). Je
radost pracovat se zaujatými mladými lidmi.
Křestní katecheze – na jaře se pravidelně připravovala ke křtu
paní Soňa Svobodová z Březinky, na podzim jsme na její prosbu
přípravu dočasně přerušily. Od září se ke křtu připravuje Kristina
Šarounová, která našla svoje místo také v naší skupince mládeže.
V čase původních večerů střední generace se konala jednou
měsíčně v úterý chvíle pro modlitbu (5krát). Na podzim jsme toto
setkávání pro nezájem ukončili.
Čtvrteční Kavárnička pro starší generaci se koná třetí čtvrtek
v měsíci. Přichází až 25 lidí. V roce 2012 jsme se sešli pětkrát.
O kostele Frauenkirche v Drážďanech a o studijním pobytu
Heidelbergu mluvila Hana Pfannová, o práci s dětmi s postižením
a o životě v Severní Koreji vikářka Martina Lukešová, o cestě po
Severním moři sestra Milada Procházková. Kavárnička je stále
otevřená dalším účinkujícím i návštěvníkům.
V lednu jsme se sešli k ekumenické biblické hodině na naší faře,
přišli sestry a bratři z katolické farnosti, ze sdružení adventistů a ze
sboru husitské církve.
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3. Pastorace
Pokračuje činnost křesťanské služby. Od roku 2007 ji vykonávala
sestra Martina Pospíšilová, se kterou jste se setkávali
prostřednictvím přání k narozeninám nebo při osobních návštěvách
a rozhovorech. Děkujeme Martině za její dlouhodobou a obětavou
službu! Z přání k narozeninám vyjadřovali radost zvláště sestry
a bratři, kteří žijí dál od centra sboru a nemohou přicházet do
shromáždění.
V říjnu se poprvé sešla nově ustavená skupina sester a bratra,
kteří chtějí pokračovat v činnosti křesťanské služby (přání,
návštěvy). Jsou to Zuzana Ambrusová, Jiřina Kasáčková, Jaroslava
Rejchrtová, Milena Vyhlasová a Jiří Pavlíček. Skupina má své
pravidelné schůzky každý poslední pátek v měsíci.
Bratr Jiří Pavlíček pracuje nadále dobrovolnicky v Centru
seniorů Ludmila. Svědčí tak o tom, že jsme posláni také k lidem
vně sboru.
Farářka Hana Pfannová navštěvuje členy našeho sboru v Mělníku
i v kazatelských stanicích, starší a nemocné sestry a bratry
opakovaně. Některé návštěvy koná společně s vikářkou Martinou
Lukešovou, některé vikářka samostatně.
Stále častěji se stává, že lidé, kteří původně nemají se sborem či
církví nic společného, vyhledají farářku sami a domluví si
rozhovor na faře. Jsme rádi, že je fara v povědomí části lidí
místem, kde je možné hovořit o věcech spojených s krizovými
životními situacemi (konfliktní vztahy, nemoc, umírání, smrt).
S dalšími členy sboru, kteří se z různých důvodů neúčastní života
sboru v Mělníku, má farářka kontakt telefonní nebo e-mailový.
Také vy, členové sboru, se navzájem navštěvujete, pomáháte si
a nesete spolu těžkosti i radosti života. Vy, kdo nemůžete pro věk
nebo nemoc nabídnout praktickou pomoc, myslíte na ostatní ve
svých modlitbách. Nemůžeme ani zdaleka docenit sílu modliteb
za druhé lidi! Nezapomínejme na to.
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Děkujeme Vám všem, kdo kdekoli podle svých možností
pomáháte druhým!

4. Správa sboru
Staršovstvo má svoje schůze jednou měsíčně, v loňském roce se
sešlo 10krát k pravidelné a 4krát k mimořádné schůzi. Jednotliví
členové staršovstva mají rozdělenu odpovědnost za různé úseky
sborové práce, připravují také úvodní pobožnosti. Schůze
připravují a vedou střídavě kurátorka Jana Jahodová a farářka
Hana Pfannová. Obě se také scházejí čtrnáctidenně k pravidelným
poradám. Děkujeme všem členům staršovstva za jejich práci
pro náš sbor!
Účetnictví našeho sboru stále vede sestra Lenka Ondřejová.
Pokladnu má na starosti sestra Jiřina Kasáčková. Díky oběma je
naše účetnictví v naprostém pořádku. Jsme vděčni Jiřince i Lence
za jejich pečlivou, rychlou a přesnou práci!
V seznamu členů s hlasovacím právem jsme v roce 2012
evidovali 140 členů sboru. V tomto seznamu jsou vedeni ti, kdo
platí salár a/nebo kdo se účastní života sboru.
Salár věnovalo v roce 2012 sboru celkem 92 členů sboru. V roce
2012 salár dosáhl výše 183 011 Kč (v roce 2011 166 560 Kč,
v roce 2010 152 459 Kč). Přitom je dobré vědět, že 60%
celkového saláru tvoří platby 12 lidí (z oněch 92 salárníků), kteří
sboru přispívají částkou 5 000 a více Kč ročně (jejich salár tvoří
celkem 110 400 Kč).
Podrobnější údaje najdete ve výkazu hospodaření sboru.
Kostelnictví – v lednu se z fary odstěhovali manželé Adéla
a Pavel Charyparovi, kteří byli našimi kostelníky. Děkujeme
Charyparovým za jejich práci! Novou kostelnicí a milou
obyvatelkou fary se stala sestra Milada Procházková.
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Ke změnám na faře došlo také ve Vysoké – v září se po 18 letech
odstěhovali do Kokořína manželé Sylva a Miroslav Vančurovi,
kteří se léta starali o faru a kostel. Děkujeme jim za jejich péči
o faru, kostel i prostranství mezi nimi!
Obávali jsme se, co bude s farou přes zimu bez pravidelného
topení, ale díky doporučení jsme brzy našli nové nájemníky.
V prosinci se na faru nastěhovali manželé Anna a Bohdan
Tyukhovi se dvěma dětmi a vzali na sebe také kostelnické práce.
Čtyřikrát do roka posíláme všem členům sboru sborové dopisy,
tiskneme jich asi 270. Děkujeme Vám, kdo pomáháte dopisy
připravovat a roznášet, především sestře Milušce Vyhlasové!

5. Jiná setkání a akce
V březnu u nás přednášel Doc. JUDr. Václav Mezřický, CSc. na
téma „Co je globalizace“.
Koncerty: V dubnu se v Husově domě konal koncert Ireny
Budweiserové. 8. dubna koncert mělnického TenSingu v Husově
domě, 15. dubna v kostele koncert Rainbow Gospel Choir. 9. září
koncert Miroslava Rovenského.
TenSing měl svoje soustředění v HD, zpíval také při
bohoslužbách. Tradiční „půlnoční zpívání“ TenSingu v kostele
zakončilo Štědrý večer.
V květnu jsme už po páté společně s libišskými sestrami a bratry
prožili společný víkend pro všechny generace v Táboře
J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.
Letní pobyty: 15. – 22. července cesta na kánoích s mládeží po
řece Hronu a 13. – 17. srpna tábor pro děti v Bílém Potoce
v Jizerských horách.
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1. června jsme se poprvé připojili k celostátní akci Noc kostelů.
Děkujeme sestře Jiřině Kasáčkové a bratru Janu Karnoltovi
i dalším za přípravu a úspěšné provedení programu!
Zahrada kolem kostela je otevřená pro setkání dětí i dospělých,
TenSingu, pro posezení po bohoslužbách. V pondělí 30. dubna se
na zahradě konalo odpoledne pro děti a večer u ohně. Jednu
květnovou neděli uspořádalo na zahradě odpoledne pro děti
Rodinné centrum Kašpárek Mělník.
Brigády: v březnu úklid kostela, 1. května tradiční brigáda na
zahradě, v říjnu v Husově domě a na zahradě. Brigád se účastní 14
až 20 dětí, mládeže (i z TenSingu) a dospělých.
Podruhé, na Květnou neděli, proběhlo v Husově domě
„velikonoční tvoření“ pod vedením Evy Šestákové. Pošesté
„adventní tvoření“ před první adventní nedělí za spolupráce
YMCA a našeho sboru. Děkujeme zvláště sestrám Johance
Elisové, Monice Jahodové a Evě Šestákové, které velkou část
příprav vzaly na sebe. Účastníků bylo se všemi spolupracujícími
kolem šedesáti.
Prodejní bazárek vlastních výrobků, jehož výtěžek byl určen pro
našeho kmotřence Joseho v Peru, zorganizovaly maminky a děti
v listopadu.
Na půdě našeho sboru se konají i další setkávání: biblické hodiny
sdružení adventistů, akce YMCA, dvojí cvičení žen, angličtina,
kterou vede sestra Věra Linkešová.
Informace a pozvání atd. najdete na internetových stránkách
našeho sboru. Stále častěji se stává, že nás někdo vyhledá osobně
či přes e-mail právě díky našim webovým stránkám. Hledáme
někoho, kdo by byl ochoten pečovat o jejich průběžnou
aktualizaci.
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Spolupracujeme se sborem v Libiši – společně organizujeme
pobyty pro děti, mládež i dospělé. Do Libiše jsme pravidelně
zváni na adventní koncerty.
Naše kontakty s partnerským sborem v Delftu v Holandsku se
loni odehrály pouze písemnou formou.
Žijeme v poděbradském seniorátě: kurátoři a kurátorky
seniorátu měli svoje setkání v březnu. Seniorátní setkání dětí
a rodin v Chlebích navštívily i děti z našeho sboru. Seniorátní
Jeronymova jednota se setkává pravidelně v červnu, náš sbor tam
zastupuje bratr Jan Petrželka, náhradnicí je sestra Eva Šestáková.
V září jsme zváni na seniorátní pouť do Poděbrad. Podzimní
seniorátní dny mládeže jsme hostili opět u nás v Mělníku.
V prosinci se v Mělníku konala pastorální konference farářů.
V Mělnické radnici vycházela čtvrtý rok krátká zamyšlení
farářky. Žáci a studenti různých škol navštíví občas v rámci výuky
evangelický kostel, je to dobrá příležitost ukázat jim život sboru
a promluvit k nim o víře. Farářka byla v březnu pozvána na
gymnázium, aby pověděla studentům o rozdílech mezi katolickou
a evangelickou církví.
Pomáháme také penězi – kromě nedělních pravidelných sbírek
pro sbor nebo sbírek na konkrétní účely stanovených synodem
jsme se přidali k mimořádné sbírce pro děti z Ukrajiny na úhradu
jejich pobytu na táboře v Bělči, k postní sbírce pro ženy v Etiopii,
kterou organizuje Středisko humanitární pomoci Diakonie ČCE,
a ke sbírce pro občanské sdružení Tosara (volnočasová činnost pro
romské děti ve Slaném).
Děkujeme Vám všem, kdo se různým způsobem podílíte na
životě sboru. Berete na sebe různé úkoly, tvoříte naše
společenství, kde nacházejí místo i další lidé. Vážíme si Vaší práce
i času, které věnujete sboru, není to nic samozřejmého.
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Náš sbor by nebyl sborem bez Vaší přítomnosti na bohoslužbách,
biblických hodinách a dalších akcích.
Sbor by nemohl existovat bez Vaší ochoty zapojovat se do příprav
našich setkání, nebyl by bez Vaší práce, bez Vaší otevřenosti
k nově příchozím a hostům. Nebyl by bez Vaší finanční
zodpovědnosti a štědrosti. A nebyl by také bez Vašich modliteb,
slovy vyjádřené podpory a povzbuzení, nebyl by bez Vašich
nápadů a podnětů.
Děkujeme Vám za všechno, čím svůj sbor podporujete!
21. února 2013
Hana Pfannová, farářka

Kmotrovství - zpráva o podpoře Joseho Raula v Peru
Za všechny, kteří se na podpoře našeho adoptivního člena sboru,
školáčka Joseho Raula z Peru, podílejí, mohu s velkou radostí
i úlevou za uplynulý rok 2012 oznámit: náš slib předat
zprostředkující nadaci INKA částku 6 000 Kč na roční náklady se
nám opět podařilo splnit. Sbor má dokonce již dnes připravenou
částku 3 973 Kč na další rok. Podařilo se nám ji získat z převisu
peněz získaných prodejem dětských výrobků a dárků na
listopadovém bazárku.
Intenzivní korespondence s Josem a konzultace s nadací dokazuje,
že je naše pomoc ceněna a využívána. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se na podpoře Joseho jakkoliv podílejí ať už výrobou
předmětů, organizací, pomocí všeho druhu, překladem dopisů,
prací s našimi dětmi a samozřejmě všem, kteří na chlapce při
vynakládání peněz myslí. Na další rok plánujeme další akce, které
by závazek sboru pomohly opět završit.
17. února 2013
Johana Elisová
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Hospodářská zpráva za rok 2012
Běžná údržba, opravy, rekonstrukce, drobné stavební úpravy:
● výměna oken ve farním bytě Husova domu
● výměna spadlých šablon na věži kostela
● zakoupení dataprojektoru (s ním zadarmo plátno, z grantu
Pomáháme společně)
● pokácení stromu v rohu zahrady před kostelem (pajasan
žláznatý)
● oprava wafek v sále Husova domu
● úprava prostranství před brankou do zahrady u Husova
domu – zadláždění
● oprava telefonu ke vchodu do fary (farní byt)
● instalace zásuvky na WC v kostelnickém bytě
● instalace nových kohoutů k ústřednímu topení ve všech
místnostech fary na Vysoké včetně vsazení umyvadla
v koupelně se zajištěním přívodu a odpadu vody do
stávajícího odpadu
Dlouhodobé a náročné akce, které je nutno postupně
zajišťovat:
● výměna střešní krytiny na kostele v Mělníku a s tím
spojené práce tesařské a klempířské
● odstranění chátrající omítky fasády kostela v Mělníku
a provedení nové včetně nátěru
● pokračovat v pracích na výměně oken a zateplení fasády,
sklepa a půdy v Husově domě
● dokončení obnovy fasády fary Vysoká
● vestavba sociálního zařízení v bytě podnájemníka ve
Vysoké
● rekonstrukce chodníku u fary v Mělníku, který se bortí
v důsledku prorůstání kořenů smrků v jeho blízkosti
3. února 2013
Eduard Hanuš, hospodář sboru
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Zpráva o provedení a výsledku revize hospodaření
a vedení účetnictví FS ČCE v Mělníku za 2012
Ve dnech 8. – 10. 2. 2013 byla provedena revize hospodaření
a vedení účetnictví sboru. Za tímto účelem byly předloženy 2 ks
kancelářských šanonů.
První obsahoval kompletní výkaznictví sboru, které je tvořeno
těmito výkazy a dokumenty:
výsledovka analytická, rozvaha analytická, účetní deník
obsahující
v jednotlivých
složkách
kompletní
výčet
zaúčtovaných položek (výdajů i příjmů) jak na bankovních
účtech, tak v pokladní knize, hlavní kniha rozvahových
položek, daňové přiznání k darovací dani, kompletní pokladní
kniha se všemi příjmovými a výdajovými doklady.
Druhý šanon obsahoval:
výpisy z běžného účtu a výpisy z vkladového účtu. Dále
2 faktury vydané sborem (nájemné za pole – Rejzl, spotřeba
energií při vinobraní 2012) a faktury došlé v celkovém počtu
77.
Veškeré výkazy, dokumenty a doklady se týkaly roku 2012
a obsahují tak kompletní účetnictví sboru, evidenci a účetní
závěrku za rok 2012.
Kontrolou pokladních dokladů byly na některých pokladních
výdajových dokladech zjištěny chybějící podpisy příjemců
vydaných částek, případně pokladníka. Seznam těchto dokladů byl
předán odpovědným členům sboru k doplnění. Veškeré výdaje
vyplývající z této kontroly lze označit za legitimní a související
s potřebami sboru. Celkem pokladní kniha obsahuje za rok 2012
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507 výdajových pokladních dokladů a 505 příjmových pokladních
dokladů.
Při kontrole přijatých faktur nebyly zjištěny žádné závady.
Pozornost byla věnována fakturám související s výměnou oken ve
farářském bytě. Celkem bylo sboru vystaveno a sborem uhrazeno
5 faktur dvěma dodavatelům – Vladimír Potoček Truhlářství,
Domašín a Vladimír Pavlíček Truhlář, Domašín v celkové ceně
212 320 Kč, což odpovídalo rozpočtové ceně, která byla
staršovstvem schválena.
Výsledek hospodaření sboru za rok 2012
Sbor v roce 2012 hospodařil se ztrátou ve výši 118 817,92 Kč.
S přihlédnutím k vynaložení částky na výměnu oken ve farářském
bytu je to v podstatě výsledek uspokojivý, neboť pokud by nebyla
výměna oken realizována, pak by sbor hospodařil se ziskem ve
výši 93 502,08 Kč. Pokud nenastanou v roce 2013 a dalších
nejbližších letech významné havarijní situace v majetku sboru, lze
předpokládat, že sbor se s půjčkou na výměnu oken z Jeronymovy
jednoty nejpozději do 5 let vyrovná. Půjčka byla poskytnuta jako
bezúročná.
Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2012 zjištěny takto:
účet běžný
3 102,89 Kč
účet vkladový
151 793,96 Kč
Veškerá účetní a pokladní evidence je vedena řádně a přehledně
a věrně zobrazuje pohyb finančních prostředků sboru. Pokladní
doklady jsou navázány na pokladní knihu, jsou přehledně nalepeny
na volné listy a řazeny podle čísel dokladů. Pokladní doklady
a pokladní kniha jsou uloženy v samostatném kancelářském
šanonu. Výpisy z bankovního účtu jsou vedeny v samostatném
kancelářském šanonu a jsou doplněny doklady, které dokladují
příjmy a výdaje přímo související s účtem, tj. především faktury,
dobropisy (plnění od pojišťovny apod.) Všechny doklady jsou
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podepsány kurátorkou sboru Ing. Janou Jahodovou. Všechny
doklady jsou správně provázány s pokladní knihou. Namátkovou
kontrolou pokladních dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky
v účetnictví.
Revizní komise konstatuje, že účetnictví sboru je vedeno řádně
a věrně s maximální odpovědností jak sestry pokladní, tak sestry
účetní.
10. února 2013
Revizi provedli: Ing. Jan Petrželka, PharmDr. Eva Ducháčková

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mělníku
Krombholcova 548, 276 01 Mělník, tel. 315 622 482,
bankovní spojení: 460846349/0800,
e-mail: melnik@evangnet.cz, www.melnik.evangnet.cz
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