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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
Farního sboru českobratrské církve evangelické v
sepsaný dne		při

I.
Přítomní:

Předávající: 	 
					bydliště:
Přejímající: 	
					bydliště:
Ostatní:     	senior Pražského seniorátu ČCE
kurátor sboru v 

II.
Zkontrolované předané a převzaté sborové věci:
1. Sborové knihy se záznamy do dne předání:
	Kniha narozených a pokřtěných od r. 		, posl. zápis							Počet knih: 
	Kniha oddaných od r. 		, posl. zápis 										     		Počet knih: 
	Kniha zemřelých od r. 		, posl. zápis 												Počet knih: 
	Kniha konfirmovaných od r. 		, posl. zápis 										Počet knih: 
	Kniha přístupů a výstupů od r. 		, posl. zápis										Počet knih: 
	Kniha zápisů ze schůzí staršovstva od r. 		, posl. zápis 			    	Počet knih: 
	Kronika sboru 																				Počet knih: 

2. Doklady o právní subjektivitě sboru:
	Výpis z rejstříku právnických osob MV:			ANO
	Doklad statistického úřadu o přidělení IČO:		ANO

3. Platné smlouvy:
	Sborové statuty: 		
	Pojistné smlouvy: 	
	Pracovní smlouvy:	
	Nájemní smlouvy:	
	Ostatní smlouvy: 	

4. Kartotéka členů sboru:
	Počet zapsaných členů:									

Počet členů uváděný ve statistickém výkaze		
	Kartotéka na lístcích										
	Kartotéka vedená na PC								
	Seznam hlasovných členů ke dni					

5.Sborový archiv:
	Uspořádán naposled v r. 
	Soupis archivního fondu pořízen do r. 


6.Sborová kancelář a pokladna:
Razítka sboru 												Počet razítek: 
Pokladní deník se zápisy do:							
Bankovní deník se zápisy do:							
Pokladní hotovost  Kč:									
ve správě pokladníka sborubr. 
Zůstatek na účtech sboru Kč:							
7.Sborová knihovna:
	Zpěvníky k užívání ve sboru						Počet svazků:	
	Bible k užívání ve sboru								Počet svazků:	
	Ostatní knihy												Počet svazků:	

8.Zásoby:
	Knihy k prodeji v ceně Kč: 							
	Zásoby paliva:	 											
	Stav elektroměru: 										
	     Stav plynoměru:											

9.Inventární seznam:
Kurátor sboru s předávajícím a přejímajícím provedli kontrolu inventárního seznamu. Potvrzují, že inventární seznam souhlasí se skutečností.
10.Nemovitosti v majetku sboru:
Souhlasí s výpisem z evidence nemovitostí ze dne 

III.
Zpráva o sboru:
Předávající předložil seniorátnímu výboru písemnou zprávu o své činnosti ve sboru a o stavu sboru ke dni …......... Zpráva je přiložena k tomuto protokolu.

IV.
Prohlášení o závazcích:
Předávající administrátor a kurátor sboru prohlašují, že:
	Předávající kazatel nemá žádné finanční ani pracovní závazky k farnímu sboru ČCE v
	Farní sbor ČCE v				nemá žádné závazky k předávajícímu kazateli.


V 				dne 



……………………………												………………………….
předávající 																	  přejímající


…………………………...												…………………………
kurátor sboru 																		 senior

