I

surnář ustresenícZZ dne 19.lisloDadu 20ll

]) ci.keu' zslupíelstvo většinou b1a9ů zoli]o m!ŤŽené zap'sovatelky
(njčiř]l(ovou a Mgř' Ladislaw svobodovou'
2)

n'!IžréÓvěřÓlaele

clrkevní EtupiteIstvo věBinu hlďů

Mrr' Iw PospišiIoÍá, Mg..

Brjmií 'olilÓ
MIýnelq

cĎbl, Mg!' Eva Mihrléclá' Mgr' R.d.k zapl.la]'

R|.rDr'

Ihi

ápisu|
Ma.hÁěkÓvÁ Mgr'

M9' J

u

Jed vaIsoýá, d..

]) cirkgwi aslupjtelstvo většinou hlsů Ťolilo Msr' rn ČéÍenou'M!r' Jjiíňo Musila a Mgr
vladimíB Mmvcq D]s' jako sčitriele hl6ů vol€bni lromisi.

'

úvrlbvou a nmdílovou lonisi vo ďÓženI:
církeníábpitekNÓ
'Ól'lo
Mg.. lú !ÓspíšilovÁ, IUDr'
Jan sluneěto, Mst' Ev! ČeneníJano stoř.poví Dis'
Pb: 29, prli: 0' zdÉeli se: 2.

4)

cřkMí Bfupitelsivo aolilo pŤacovli pl9dsgdnjdo cz ve sloŽení:
oJhaLha']lDl ŤÓnúš Bufu' Tb'D' bkk]p TbD'' JÚ tnádn' RND' lvmá M'(hÁlo\;
n'mptedsed' UR sR in! rří Bď.iká. \',Í9 ' Al.m Naimďová' b šhlp TbDl ' Dáv d TM Tt D'
Mgr l.l PÓ<p'3iIÓví' Mg' Mlchel sb]dl' hg' Mlrulav' srudmo\sk.'
5)

PB:

3

],

prii:

0'

zdÉeli s.: 0'

stíló pře&cdnictvo cz ve sIoždl:
cirkcwí EfupitehhÍ
']
^olilo
páhffhd TbDÍ oní9 BUrq Tb D bi"hlp TbD' lď ÍÚad|l TňD' -Alopřdfiljne ÚP čR
RND.' lw0a MmMcLo\a' milopl.dscdá | R 5R 'n! Jfi Ba]áka' D'sc. lng lfu smboa' PhD''
Mg'' Rode^ zápIrDI, N'tg' lva PospÍalLoví hg' Mllm tBk ' M9 Al.na N mo\á. scs Zdcna
š eá'i PhD'' Vg/' Bohdm Ko!'l br Mil6llv sapllr MBr Michťl Šoldl' biskup IhD Dzúd
ŤÓffi, ThD., ing' MircsleE s|udenovslG.
PÍÓ: 3 ], prcti: 0' zdrŽ€l sq l.
ó)

cřkMí Bfupitelstvo

sohvá]ilo navÉenýjedneí říd cz se 2měrcu ! 6, odst' l ve běn'|
áfupnébtvu
'cřkevnimu
ďedsedá paťiďcha nebo usÍcsÚín stáléhÓ předšednicM cz urófuý.jeho
člen.'' (lro: 30, prti: 0. zdrždi sq 3). H]dováni Ó cclém eíwhu: PÍo: 30, prcti| 0. zdržeIi s:
7)

3.

cZ schvÁIilo n!v!'ný plosúm jedíáni s dÓplněnln bÚdu Iva'zláva o auďlu MK i!ro: 2?,
poti: o' zdJželo sg 6)' Hlóoldíi o @lém prcgtmu: Pre: 32' proll | 0, zdde] s. 0
3)

9)

cz

schýálilo ápis z poslednihÓ bŠedóJn 4' 6' 2011'

l0, cz \álo m.enomipíehled plrěíÍuíeseďczze4' 6' 20I
Prc: ]2. preli: 0' zdžel se: i

l'

přijmoul ávÚet silotja ve věci lováděoé koítroIy
l l ) cz ý
'oáodlov s e se dobrevolre zďaji toto sileítun dodÉet'
všichni přitomí
lro t nlo náE! hlasovali všich'i looně ses. Ba51lové a ssťy otavové'

cz

M(

rczhodlo ve v&i proiokolu o toírojlim zjišlě!íMK pod čislem jednacim MK
32350/20ll'oIÁK:
1) Ukládá slatunimin ŽástupcÚm cí.kv€ v Č& aby okďnátě alezp.čili Ódsttfuěli
piípadnýcn admjlisřalivnlcn nedoía&ů' (Pre: 32' prcli] 0' zdrž€l 9 ].)
]2)

/,
/3

cz uiJád4 aby ÚR v čR okaožiÍěabezp.čila a!.lia ploÍo*oru pled6élo .írtvi' (Pfu:
I, pmt I, zdrželi se J)
3) cz uk'ládá ÚR v č& aby do 30 .t!ú dokoněila konplet'.ci vš€ch osobíic! spiŠú
)

aěst'aců.
l]) cz

cz

(Po; 33' pÍoti| 0' z&želi s| 2)

dsoli dnů src]a] ÚrR
do l5. lerlú 2012 sb]át s1álé pl€ds9dlictvo

uk'ládá bntÍu pÁtriďchovj' aby ito

U]dádá

bÉř! pabiehovi

Prc: 30' pÍo1i: 0' zlrželi

s|

2

14) cz pověřuj€ ÚR' aby dÓ t 5' lednt 2012
Prc| 20' prcÍi| 12' zdželi se 2

15)

cz

16)

cz Úzbodlo

jnoovala ř€diteb ÚR

jedíádln s nédii b!' pat'iÚchu
Hlasoúď| po: 24, PÓri: 0, zdižeÍse: 3
pověřuje

objektid v
Prc: 2d

cz t řďoí

podelsat v€ř€jíopráuí

a

dr'

MácMčtoW'

snlouw ve v&i výstsvby cM'H k Poz.bLóm á
díe '''., s ťú!že pověfuj€ podlism mloulY

íájfui ýllouvt s rlBimfu E

poti:4' zdÍŽlli ý|

3

14 cz vulo se solůlMň M vědomi Palmetty najetkového v],rcWáni st'itr
íáboŽ€ngkýEi spoléč!Ós1úive aěni z€ dn€ 29' ,dři 20l l (viz pmoha).
Pio|28. prcti| 0. zd!ž€li ý:2
i

v

8)

cz Přmšuje ýé 6edáIí s líí,že bude

PBze

6_

Dejúclcb, wuchterlova 5'
zd.žl se 0

a

nmdáÍoú koúise:

n*

c^ří2*J

,,r" úq^i
Ian's.Ótepo!á.D's'

/*

r*'

.Irkv€6i

a

poldačo\at dle l0. prcsirce 20l l od 9.0o hodjn

Pro: 30, prcti: 0'

N&ŤtjovÁ

s

