Tisk č. 13

31. konvent PS – 3. zasedání – Libiš 3.11. 2012

NÁVRHY PRO KONVENT A SYNOD
PRO KONVENT:
Návrh 1 - Náhrada nákladů konventu
Konvent se usnáší, že náklady na stravu i cestovné hradí seniorát. Cestovné se hradí ve výši 5 Kč na km při použití
jednoho auta pro jeden sbor, případně hromadnou dopravou dle jízdenky. Účastníci konventu mohou přispět do
sbírky k tomu určené.
(seniorátní výbor a předsednictvo konventu)
Návrh 2 - Termín konání 4. zasedání konventu
Konvent stanovuje termín 4. zasedání 31. konventu Poděbradského seniorátu na sobotu 2. listopadu 2013.
(seniorátní výbor a předsednictvo konventu)
Návrh 3 - Sbírka pro středisko Diakonie v Libici
Konvent usnáší, že ve farních sborech PS bude v září nebo říjnu roku 2013 vykonána povinná sbírka na podporu
Střediska Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou a žádá ředitele střediska, aby sborům seniorátu zaslal koncem léta
informační dopis.
Návrh 4 - Úprava propočtu celocírkevních repartic FS v Poděbradském seniorátě
Konvent se usnáší na úpravě způsobu výpočtu celocírkevních repartic a to podle následujícího modelu:
1) Výši celocírkevních repartic propočítat jako procentní podíl FS na celkovou výši
CR určené a schválené synodem:
CR 330.400.- : 22/FS/ = 15.018,-, tj 4,54 % připadá na každý sbor.
Protože je známo již delší dobu, které sbory nejsou schopny průměrnou výši
uhradit, jsou sbory rozděleny do 2 skupin:
a) 10 sborů s celkovým podílem 70,25% tj. Kč 232.100,b) 12 sborů s celkovým podílem 29.72% , tj. Kč 98.300,Rozpis na jednotlivé sbory je uveden v přiložené tabulce v porovnání s návrhem
SV a úpravou navrhovanou FS Kolín, Velim a Libenice. Je zajímavé , že se shodují
všechny 3 návrhy na počtu vybraných FS do výše uvedených skupin.
2) Tímto podílovým výpočtem odpadá sledování příjmů jednotlivých sborů i nespravedlivé počítání výnosů z
hospodářské činnosti i závislosti na počtech členů nebo salárníků .
3) Navrhujeme, aby toto % bylo FS přiděleno alespoň na 3 roky, dokud nebude vyřešena
evidence členů sborů ve všech našich sborech v seniorátě. V průběhu těchto 3 let je možno v případě
nutné potřeby požádat s uvedením důvodů o výjimku, kterou by schválil konvent.
4) Navržené hodnoty (v částce i v %) je možno ještě prodiskutovat na konventu.
Pro informaci uvádíme jmenovité členění sborů:
FS nad průměr
FS pod průměr
% Kč
%
Kč
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Č.Brod
5.30 17.500,1.Brandýs
4,42 14.600,2. Kolín
8.02 26.500,2.Kovánec
2.42
8.000,3. K.HORA
4,96 16.400,3.Chleby
2,78
9.200,4. Libice
5,69 18.800,4.Krakovany
2.42
8.000,5. Lysá n/L
7.50 24.800,5. Bošín
2,42
8.000.6. Mělník
7,87 26.000.6. Libenice
1,51
5.000.7. M.Boleslav
7,90 26.100,7. Mšeno
2,48
8.200,8. Libiš
6.36 21.000.8. Pečky
2.26
7.500.9. Nymburk
7,57 25.000,9. Předhradí
2.39
7.900.10. Poděbrady
9.08 30.000,10. Velenice
2.12
7.000.11.Velim
2.81
9.300.12. Zruč n/S
1,69
5.600
Celkem
70,25 232.100,celkem
29.72 98.300,==================================================================
(sbor v Nymburce)
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Návrh 5 - Úprava výpočtu repartic II.
a) Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby s platností od rozpisu celocírkevních repartic na rok 2013 (2014)
změnil způsob výpočtu 50 procent celocírkevních repartic, aby jako východisko nepoužíval celkový příjem
z hospodářské činnosti sborů a aby bral v úvahu i náklady s touto činností spojené. Protože zjišťování výše
nákladů je příliš komplikované, navrhujeme započítávat 25 (max. 40) procent hrubých příjmů jako odhadovaný
hospodářský výsledek (zisk).
Zdůvodnění: Dosavadní praxi, kdy se do základu pro výpočet celocírkevních repartic započítává hrubý příjem
z hospodářské činnosti a ne její skutečný konečný výsledek, pokládáme za nelogickou a nespravedlivou vůči
sborům, které mají možnost provozovat hospodářskou činnost a využívají ji. Je zřejmé, že s touto činností jsou
obvykle spojeny i určité náklady. Podobně jako se náklady odečítají od daňového přiznání, měly by se podle
našeho názoru odečítat i od základu pro výpočet repartic, které jsou vlastně obdobou daní v rámci církve.
b) Konvent ukládá seniorátnímu výboru používat pro výpočet druhé části celocírkevních repartic, rovněž s platností
od rozpisu celocírkevních repartic na rok 2013 (2014), místo počtu členů sboru počet salárníků, tj. počet osob, za
které je v jednotlivých sborech odváděn salár.
Zdůvodnění: V současné době existují mezi sbory velké rozdíly ve stavu jejich kartotéky. Zatímco někde došlo již
k jejich revizi, jinde se tak nestalo. Počet členů sboru, podle kterého se vypočítává 50 procent celocírkevních
repartic, tak nepokládáme za vhodné kritérium, neboť nepřináší čísla plně srovnatelná a relevantní. Jsme
přesvědčeni, že realitě bližší je právě počet osob, za které se platí salár.
c) Konvent ukládá seniorátnímu výboru vyjmout z podkladů pro výpočet celocírkevních repartic výnosy z prodeje
nemovitého majetku a namísto toho převádět od r. 2014 3 procenta z prodejní ceny ve prospěch Jeronymovy
jednoty či fondu, který by byl určen na půjčky nebo posílení příspěvků sborům na údržbu sborových budov. Při
prodeji majetku movitého zachovat současný stav (samozřejmě s přihlédnutím k návrhu uvedenému v bodu 1).
Zdůvodnění: Výnosy z prodeje nemovitého majetku by neměly být používány na úhradu běžných provozních
nákladů, což se děje tím, že jsou zahrnovány do základu pro výpočet celocírkevních repartic. Jelikož je ale každý
sbor součástí „povšechného sboru“ a má jisté závazky i vůči jeho ostatním součástem, navrhujeme, aby byla tato
skutečnost vyjádřena odvodem 3 procent z prodejní ceny ve prospěch JJ či fondu, který by byl určen na půjčky
nebo posílení příspěvků sborům na údržbu sborových budov. Vzhledem k dvouleté setrvačnosti podkladů pro
dosavadní výpočty doporučujeme uplatnění až od r. 2014.
(společný nárh sborů Kolín, Velim a Libenice)
Návrh 6 - Výmaz evangelické školy v Chlebích z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí
Konvent se usnáší na výmazu budovy evangelické školy v Chlebích, číslo popisné 49 na pozemku parcelní číslo 61
a souvisejících pozemků st. 61 a 404/27 (zahrada) z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.
Zdůvodnění: Sbor hodlá vstoupit v jednání o prodeji této nemovitosti, kterou ke své existenci nezbytně
nepotřebuje. Sbor je navíc dále vlastníkem budovy fary (k jejíž rekonstrukci hodlá využít získané peníze) a kostela.
Není v jeho možnostech řádně udržovat tři budovy.
(sbor Chleby)
Návrh 7 - Řešení situace malých sborů seniorátu
Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby vstoupil v jednání se sbory, které jsou administrovány déle než dva roky
a dlouhodobě nemohou sehnat či neshánějí vlastního kazatele. Cílem jednání bude řešení jejich situace směrem k
opětovnému samostatnému fungování, nebo hledání další možné existence - sousboří se společným kazatelem,
sloučení s jiným sborem/jinými sbory, zrušení samostatnosti sboru.
Zdůvodnění: Administrace je krátkodobé řešení dočasné nepřítomnosti kazatele, nikoli dlouhodobý způsob
existence sboru. Dlouhodobé odkládání řešení situace vede k dalšímu poklesu životaschopnosti sboru.
(sbor Poděbrady)
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PRO SYNOD:

Návrh 8 - Prodej rekreačního střediska Herlíkovice
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila kroky k prodeji rekreačního střediska Herlíkovice a příštímu zasedání
synodu předložila návrh na prodej střediska (části, nebo celku), případné kupní smlouvy a konkrétní návrhy na
řešení všech dalších vztahů, které se střediskem souvisejí.
Ze zisku z prodeje bude vytvořen nadační fond, z jehož výnosů bude spolufinancováno pořádání akcí sborů,
seniorátů i církve.
Zdůvodnění: Středisko je dlouhodobě ztrátové, jeho návštěvnost členy církve je minimální, v regionu Krkonoš již
jedno středisko církev má. Není žádný reálný a racionální důvod, proč by církev měla toto středisko vlastnit. Zisk z
prodeje se dá využít na podporu účastníků církví pořádaných aktivit.
(sbor Poděbrady)
Návrh 9 - Oddělené financování celocírkevních rekreačních středisek
Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že financování církevních rekreačních středisek nebude na úkor
finančních prostředků povšechného sboru a to ani skrytě (např. práce zaměstnanců ústředí, vedení účetnictví,
umělé obsazování středisek celocírkevními akcemi). Jediným zdrojem financování konkrétního střediska jsou
pouze jeho výnosy a zdroje od jiných subjektů na jeho provoz čí aktivity (příspěvky, dary, či dotace a granty bez
dlouhodobých závazků).
Zdůvodnění: Má-li církev držet nějaké budovy, které nejsou pro její službu nezbytné, musí být zajištěno, že
nebudou ani finančně, ani na lidské zdroje zatěžovat práci církve jinde, nebo nebudou "potápět" budovy, které si
na svůj provoz vydělají či dokonce přinášejí zisk. To se týká i "Programového pracovníka pro církevní a rekreační
střediska."
(sbor Poděbrady)
Návrh 10 - Dlouhodobý přehled hospodaření církevních rekreačních středisek
Synod ukládá synodní radě, aby příštímu zasedání synodu předložila stručný přehled hospodaření rekreačních
středisek za posledních 20 let, zvláště přehled zisků, ztrát a investic.
Zdůvodnění: Výsledky hospodaření jsou skryté v jednotlivých ročních rozpočtech církve, ale doposavad nebylo
nikde jasně a přehledně srovnáno, jak si dlouhodobě finančně stojí.
(sbor Poděbrady)
Návrh 11 - Povolávání kazatelů - úprava řešení příspěvku kazatelů na náklady spojené s užíváním bytu
Synod ukládá synodní radě, aby vypracovala návrh na doplnění příslušných řádů týkajících se povolávání kazatelů
ve smyslu:
- kazatel se sborem nevyjednává o nákladech spojených s užíváním kazatelského bytu. Částka, kterou kazatelé
přispívají, je pro daný rok vyhlašována synodní radou na základě aktuální výše kazatelských platů a pohybuje v
rozmezí min. 15 a max. 20 procent čistého příjmu kazatele a je jednotná pro všechny kazatele.
Kazatelům, kteří doloží potvrzení o hmotné nouzi, může být částka synodní radou snížena, sboru však bude rozdíl
odveden z prostředků Personálního fondu.
Zdůvodnění: Vyjednávání o tom, kolik bude kazatel sboru přispívat, může do budoucna zatížit vztahy mezi ním a
sborem. Fixní procentuální částka tuto hranu obrousí, zároveň zajistí základní solidaritu a rovnost mezi faráři. Do
rozhodování farářů, na který sbor jít, nebudou tolik zasahovat finanční faktory.
Kazatelské platy také již nejsou tak nízké, aby z nich na energie nešlo přispívat víc, než dosavadních 10 procent (s
tím, že je na druhou stranu zachováno specifikum bydlení ve farských bytech institutem "nulového nájmu" - a myslí
se i na případnou skutečnou hmotnou nouzi kazatelů a jejich rodin).
(sbor Poděbrady)
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