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ČLÁNEK PRVNÍ
Úkoly pastorační rady

1.

Organizační řád CČSH §11
Pastorační radě starších přísluší zejména:
a)
spolu s farářem pečovat o křesťanský život v náboženské obci
b)
svolávat nejméně jednou ročně shromáždění náboženské obce, podávat mu
zprávu o veškeré své činnosti, připravovat návrhy pro jeho usnášení a
vykonávat jeho usnesení
c)
zajišťovat péči o majetek náboženské obce
d)
obstarávat běžné záležitosti náboženské obce
e)
pečovat o archív náboženské obce
ČLÁNEK DRUHÝ
Svolávání, jednání a usnášení

1.

2.

1.

2.

3.

Organizační řád ČSH §12 odstavec (1)
Pastorační rada se schází na svých zasedáních zpravidla jednou měsíčně. Svolává ji
předsedkyně. Způsob svolání volí dle důležitosti jednání. V případě předem
stanoveného termínu svolává pastorační radu pomocí e-mailu místopředseda.
Předsedkyně a místopředseda zasílají nejpozději tři dny před stanoveným datem
zasedání veškeré písemné podklady a návrh usnesení k jednotlivým bodům
jednání.
ÚSTAVA CČSH Článek 21 RADA STARŠÍCH odstavec (4) a odstavec (5)
Řádně svolaná pastorační rada je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jejích členů; usnesení se přijímá nadpoloviční většinou
hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně.
Zápis z jednání pastorační rady podepisuje předsedkyně a farář. V případě
nepřítomnosti faráře podpisuje zápis předseda a místopředseda, v případě
nepřítomnosti předsedkyně podepisuje zápis místopředseda a farář.
Za pastorační radu jedná předsedkyně nebo pověřený člen náboženské obce.
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ČLÁNEK TŘETÍ
Působnost pastorační rady v hospodářských záležitostech

1.
2.

Hospodářský řád CČSH §13
Pastorační rada nerozhoduje ve věcech hospodaření náboženské obce a nakládání
s jejím majetkem. Má hlas poradní.
Pastorační rada dbá na řádné plnění všech úkolů, které jsou vyjmenovány
v Hospodářském řádu CČSH pro pokladního (§13 (6), hospodáře (§13 (7)), správce
členských příspěvků (§13 (8) a revizora (§14).

V Trhových Svinech 6. dubna 2022

Bc. Samuel Vašín
farář

Mgr. Marie Heřmanová
předsedkyně pastorační rady
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