SMĚRNICE č. 1
Určení pravomocí, odpovědnosti a rozsahu činnosti jednotlivých orgánů sboru
Tato směrnice definuje pravomoci, odpovědnost a rozsah činnosti jednotlivých orgánů Sboru
Jednoty bratrské v Ostravě. Je v souladu s platným zněním Ústavy Jednoty bratrské v České
republice.
1. Správce sboru
a. Správce sboru je povolán Úzkou radou Jednoty bratrské v České republice jako
duchovní. Je odpovědný za péči o svěřený sbor, jeho vedení a správu. Může také
poskytovat duchovní péči lidem mimo sbor, pokud o to projeví zájem.
b. Je oprávněn povolávat plnoprávné členy sboru do služby a pověřovat je konkrétními
úkoly s odpovídajícími pravomocemi.
c. Je statutárním zástupcem, oprávněným podepisovat a jednat jménem sboru.
Omezení týkající se nakládání s nemovitým majetkem jsou dána Ústavou Jednoty
bratrské.
d. Ze své činnosti je odpovědný Úzké radě Jednoty bratrské.
2. Rada starších
a. Rada starších je výkonným orgánem sboru. Tvoří ji správce sboru z moci svého úřadu
a dále členové jmenovaní správcem sboru a uvedení do služby členským
shromážděním sboru. Předsedou rady starších je správce sboru.
b. Úkolem rady starších je spolupracovat se správcem sboru a pomáhat mu,
spolupodílet se na správě sboru, na duchovní péči o členy i lidi mimo sbor a na
naplňování vize a poslání sboru.
c. Ze své činnosti je odpovědná správci sboru.
3. Administrátor sboru
a. Administrátor sboru je povolán Úzkou radou Jednoty bratrské.
b. Je statutárním zástupcem sboru, oprávněným podepisovat a jednat jménem sboru.
Omezení týkající se nakládání s nemovitým majetkem jsou dána Ústavou Jednoty
bratrské.
c. Administrátor je podřízen správci sboru.
4. Tým vedoucích
a. Tým vedoucích je pracovním, poradním a iniciativním orgánem správce sboru a Rady
starších. Tvoří ho správce sboru, členové rady starších a administrátor sboru z moci
svého úřadu, dále plnoprávní členové sboru pověření pastorační službou nebo stojící
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v čele sborových aktivit a další dobrovolní pracovníci povolaní do týmu správcem
sboru.
b. Tým vedoucích úzce spolupracuje se správcem sboru a s radou starších na naplňování
vize a poslání sboru.
c. Setkání týmu vedoucích a rady starších mohou být po předchozí dohodě formálně
spojena. V takovém případě mají rozhodnutí, která jsou výslovně označena v zápisu,
váhu rozhodnutí rady starších.
d. Tým vedoucích je odpovědný správci sboru a radě starších.
5. Sborové aktivity
a. Sborovou aktivitou je míněna pravidelně se opakující specifická činnost vykonávaná
plnoprávnými členy sboru a dalšími zájemci. Její charakter je zájmový, rodinný,
umělecký, podnikatelský apod.
b. Sborová aktivita není právnickou osobou. V úředním styku se může prezentovat
vlastním jménem, vždy však jako součást Sboru Jednoty bratrské v Ostravě.
c. Každá aktivita má svého vedoucího povolaného správcem sboru po dohodě s radou
starších. Vedoucí spolupracuje se správcem sboru a s radou starších na naplňování
vize a poslání sboru. Je odpovědný správci sboru a radě starších.
d. Vedoucí aktivity sboru může být pověřen správcem sboru, aby ve věcech týkajících se
jeho pracovní náplně zastupoval sbor při jednáních s právnickými osobami. Výjimku
tvoří takové situace, při kterých je nutná účast statutárního zástupce sboru.
6. Dobrovolní pracovníci sboru pověření specifickou odpovědností
a. Dobrovolní pracovníci jsou plnoprávní členové sboru, kteří byli povoláni správcem
sboru po dohodě s radou starších ke specifické činnosti. Jsou jimi pokladník sboru,
pokladník sborové aktivity (je-li jmenován), projektový manažer a technický manažer.
Dle potřeby mohou být povoláni další pracovníci. Jsou odpovědní správci sboru a
radě starších.
b. Dobrovolný pracovník sboru může být pověřen správcem sboru, aby v rozsahu své
odpovědnosti zastupoval sbor při jednáních s právnickými osobami. Výjimku tvoří
takové situace, při kterých je nutná účast statutárního zástupce sboru.
7. Členské shromáždění
a. Členské shromáždění je tvořeno plnoprávnými členy sboru. Předsedou členského
shromáždění je správce sboru z moci svého úřadu nebo jím pověřená osoba.
b. Členské shromáždění svolává správce sboru spolu s radou starších nejméně jednou
ročně.
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c. Správce sboru spolu s radou starších předkládají členskému shromáždění Výroční
zprávu za uplynulé období a vizi a plán práce na období nadcházející.
Tato směrnice byla projednána s týmem vedoucích a schválena Radou starších Sboru Jednoty
bratrské v Ostravě dne 15.1.2016. Platí ode dne schválení.

………………………….........
Mgr. Tomáš Oliverius
správce sboru

…………………………........
Jan Kubiš
člen Rady starších

Rozdělovník:
1 x Sbor Jednoty bratrské v Ostravě
8 x členové týmu vedoucích (digitální příloha k zápisu)
Způsob zveřejnění:
 informace v průběhu nedělního shromáždění
 webové stránky sboru
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