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31. konvent PS – 4. zasedání – Libice n./Cidl. 2. 11. 2013

Seniorátní výbor Pod bradského seniorátu CE podle CZ § 23 odst. 3 svolává na návrh p edsednictva
konventu 4. zasedání 31. konventu Pod bradského seniorátu, které se bude konat v Libici nad Cidlinou, v
sále kulturního domu (na návsi proti Diakonii), v sobotu 2. listopadu 2013 v 9:00
PROGRAM ZASEDÁNÍ KONVENTU:
8.45 – 9.00

P íjezd, zápis do prezen ní listiny

9.00 – 9.20

Úvodní pobožnost - Jan Kozlík, kurátor sboru ve Mšen

9.20 – 9.40

Zahájení zasedání
Prezence
Povolání poradc
Slib poslanc a poradc konventu (JV

(Tisk . 2)
(Tisk . 2)
l. 12 odst. 6-7)

Informace o zp sobu jednání konventu
Volba zapisovatel ze sboru v M lníce
Volba ov ovatel zápisu ze sboru v Libiši

9.40 – 9.45
9.45 – 9.50

Dopl ovací volba skrutátor
Volba revizor ú etnictví
Schválení programu konventu
Schválení návrhu o úhrad náklad na jednání konventu

(Tisk . 1)
(Tisk . 13)

9.50 – 9.55

Vzpomínka na zesnulé pracovníky

(Tisk . 3)

9.55 – 10.00

Sd lení p edsednictva – pln ní usnesení

(Tisk . 4)

10.00 – 10.20

Volba poslanc seniorátního shromážd ní JJ a volba p edstavenstva seniorátní JJ (Tisk . 5)

10.20 – 11.00

Zpráva seniorátního výboru, zprávy poradních odbor ,
zprávy zvláštních za ízení a rozprava ke zprávám

(Tisky . 6, 7, 7b, 8, 9, 9b)

11.00 - 11.20

Volba seniora a 2. náhradníka SV z ad kazatel

11.20 – 12.00

Zpráva o hospoda ení seniorátu, Zpráva revizor , Rozprava o hospoda ení seniorátu
a schválení ú etní záv rky za r. 2012
(Tisky . 10, 11)
Seniorátní repartice a rozpo et na r. 2014, Schválení rozpo tu

12.00 – 13.00

Polední p estávka

13.00 - 13.30

Rozhovor o aktuální situaci církve a seniorátu

13.30 – 14.00

Projednání návrh
návrhy sbor

(Tisk . 12, 10)

(Tisk . 13)

návrhy z rozpravy
zm na CZ § 12 a § 26
14.00 - 14.10

(Tisk . 14)

Záv r konventu

P EDSEDNICTVO 31. KONVENTU PS: Martin Fér – p edseda konventu, Kate ina Roskovcová, Helena
Exnerová, Hynek Brynych

SENIORÁTNÍ VÝBOR PS: Miroslav Pfann - senior, Pavel Pistor - seniorátní kurátor, Dagmar Férová, Martin
T. Zikmund
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ZESNULÍ PRACOVNÍCI CÍRKVE
V dob od minulého zasedání konventu zesnuli:

Marta Hlavá ková, dlouholetá presbyterka sboru v Libiši, zem ela 5.5. 2013
Vladimír Kubí ek, bývalý kurátor sboru v Pod bradech, zem el 26.5. 2013
Pavel Matoulek, bývalý presbyter sboru v Kolín , zem el 12.8.2013
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PLN NÍ USNESENÍ 3. ZASEDÁNÍ 31. KONVENTU POD BRADSKÉHO SENIORÁTU
Usnesení .1: Volba len seniorátního výboru
Zvolení zástupci se ujali práce.
Usnesení .2: Volba zástupce na synod
Zvolený zástupce se ujal práce.
Usnesení . 3: Rozhodnutí o p edložených zprávách
P ijaté zprávy a zprávy vzaté na v domí byly uloženy do seniorátního archívu.
Usnesení . 4: Schválení ú etní záv rky seniorátního výboru za rok 2011
P ijatá zpráva byla uložena do seniorátního archívu.
Ztráta z minulého roku ve výši 1747,70 K byla vyrovnána z vlastního jm ní.
Usnesení . 5: Schválení návrhu rozpo tu seniorátního výboru pro rok 2013
Hospoda ení seniorátu se ídí schváleným rozpo tem.
Usnesení . 6: Rozd lení církevních a seniorátních repartic pro rok 2013
Rozpis repartic byl vyhlášen a rozeslán do sbor seniorátu.
Usnesení . 7: Vyjád ení ke zm nám CZ §§ 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 a 34
Vyjád ení konventu bylo postoupeno synodní rad . Synod posléze navržené zm ny CZ rovn ž nep ijal.
Usnesení . 8: Náhrada náklad konventu
Náklady konventu byly uhrazeny z prost edk seniorátu podle stanoveného pravidla.
Usnesení . 9: Termín konání 4. zasedání konventu
Konvent byl svolán na daný termín.
Usnesení . 10: Sbírka pro st edisko Diakonie v Libici
Sbírka byla v daném termínu vyhlášena.
Usnesení . 11: Výmaz evangelické školy v Chlebích z úst ední evidence nezcizitelných nemovitostí
Výmaz z evidence prob hl.
Usnesení . 12: ešení situace malých sbor seniorátu (Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby vstoupil v
jednání se sbory, které jsou administrovány déle než dva roky a dlouhodob nemohou sehnat i neshán jí
vlastního kazatele. Cílem jednání bude ešení jejich situace sm rem k op tovnému samostatnému fungování,
nebo hledání další možné existence.)
Seniorátní výbor navštívil sbor v Libenicích v rámci pravidelné vizitace. SV má za to, že pro nejbližší dobu je
administrace s velmi úzkou spoluprácí se sborem v Kolín dobré ešení.
V Pe kách bylo 17. b ezna zvoleno nové staršovstvo a tím ukon ena innost správní komise. Byla ustavena nová
administrátorka Helena Junová. SV nemá nyní v úmyslu do dob e se rozvíjející spolupráce staršovstva a
administrátorky vstupovat.
Zru nad Sázavou navštívil senior na konci zá í p i p edání sboru novému administrátorovi Petru Tureckému
ze Sob hrd. Podrobn probrali stávající situaci ve sboru spolu s kurátorem Ji ím Kratochvílem a bývalým
administrátorem Jaroslavem Férem. Sbor je na velkém území a nesnadno dostupný. Z rozhovoru vyplynulo n kolik
možností, jak nesnadnou situaci sboru ešit. Nový administrátor s kurátorem budou spolu se staršovstvem
podrobn ji ešení promýšlet a na jejich uskute n ní pracovat.
Administrátorem sboru ve Velenicích je nám stek seniora Martin Zikmund, který SV o aktuálním d ní informuje.
Ostatní lenové SV navštívili sbor p i jednotlivých akcích (koncerty, pastorálka) vícekrát. Sbor, a administrovaný,
je velmi aktivní. Mimo jiné dokázal krásn zrekonstruovat fasádu kostela a p ipravuje opravu vnit ku kostela.
V Bošín jsme letos nebyli. Návšt va se chystá p i jarním pov ování nového staršovstva.
Usnesení . 13: Odd lené financování celocírkevních rekrea ních st edisek
Synod návrh odložil k hlasování na dalším zasedání.
Usnesení . 14: Dlouhodobý p ehled hospoda ení církevních rekrea ních st edisek
Synod návrh p ijal.
Usnesení . 15: Samostatný návrh
Synod p es návrh p ešel k dennímu po ádku.
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VOLBA SENIORA A 2. NÁHRADNÍKA SENIORÁTNÍHO VÝBORU Z

AD KAZATEL

K 31.12 2013 kon í funk ní období seniora Miroslava Pfanna a druhého náhradníka z ad kazatel - Jana Kašpera.
Tyto funkce je pot eba nov obsadit.

Návrhy ze sbor (v závorce jsou sbory, které doty ného/doty nou navrhly)
na seniora:
Miroslav Pfann (Mladá Boleslav, eský Brod, Libice, Velenice, M lník, Pod brady, Nymburk, Krakovany)
Martin Zikmund (Kolín, Kutná Hora, Chleby)
Martin Fér (Libiš, Kolín, Kutná Hora)
Emanuel Vejnar (Kolín, Brandýs n./L)
Hana Pfannová ( eský Brod)
Marek Lukášek (Kutná Hora)
na druhého náhradníka
Magdalena Ondrová (Libiš, Libice, M lník)
Marek Lukášek (Velenice, Kutná Hora)
Martin Fér (Kutná Hora, Nymburk)
Jonatan Hudec (Kutná Hora)

VOLBA SENIORÁTNÍHO P EDSTAVENSTVA JERONYMOVY JEDNOTY
Pavel Procházka z Kolína (Libiš)
Tomáš Van a z Kolína, Ji í Šmída z Lysé (M lník)
Pavel Kubí ek z Pod brad (Pod brady, Chleby)
Vlastimil Plch z Bošína (Chleby)
Ond ej Žežula, místokurátor sboru v Brandýse (Brandýs)
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ZPRÁVA SENIORÁTNÍHO VÝBORU
Seniorátní výbor se scházel ke svým sch zím každý m síc (krom prázdnin) a to v tomto složení:
Miroslav Pfann (senior), Martin Zikmund (nám stek seniora), Pavel Pistor (seniorátní kurátor), Dagmar
Férová (nám stkyn seniorátního kurátora). asto bývala na našich sch zích p ítomná i seniorátní ú etní
Jana Dobrkovská. V období duben – erven byl nám stek seniora Martin Zikmund na studijním pobytu
v Heidelbergu. B hem jeho nep ítomnosti ho zastupovala první náhradnice s ad fará – Helena Junová.
Na sch zích seniorátního výboru se zaobíráme t mito body:
plán seniorátních akcí
zhodnocení prob hlých akcí
jmenování poradních odbor
hospodá ské v ci
(kontrola výkaz hospoda ení, revize ú etnictví ve sborech, Jeronýmova jednota, repartice,
rozpo ty, …)
situace v jednotlivých sborech
(volba nových kazatel , doporu ení povolacích listin, rezignace kazatel , ustanovení
administrátor , p edávání sbor , prodej majetku, …)
ú ední pošta

Chleby (pov ení staršovstva a vizita ní návšt va)
Pe ky (rozhovor se leny sboru, pov ení staršovstva)
Libenice (vizita ní návšt va)
Mšeno (vizita ní návšt va)
P edhradí (vizita ní návšt va)
Kolín (vizita ní návšt va)
Velim (vizita ní návšt va)
Mladá Boleslav (instalace J. Hudce)
Podzim 2012 a rok 2013 prob hl ve „znamení“ restitucí a samofinancování církve. Sbory i seniorátní
výbory se zamýšlely nad strategií vývoje v podmínkách samofinancování.
O událostech v našem seniorátu nás pravideln každý m síc informoval br. senior Pfann
v seniorátních informacích, které rozesílal všem sbor m i ostatním zájemc m e-mailem. Seniorátní
informace si m že kdokoliv p e íst i na internetových stránkách http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/.
Tyto stránky slouží i ke sdílení informací z jednotlivých sbor seniorátu.

Zprávu napsala Dagmar Férová,
Lysá nad Labem, 30. 9. 2013

------------

Návrh usnesení: Konvent bere na v domí zprávu seniorátního výboru PS.
strana 1/5

31. konvent PS – 4. zasedání – Libice nad Cidlinou 2.11. 2013

strana 2/5

Tisk . 6

31. konvent PS – 4. zasedání – Libice nad Cidlinou 2.11. 2013

strana 3/5

Tisk . 6

31. konvent PS – 4. zasedání – Libice nad Cidlinou 2.11. 2013

strana 4/5

Tisk . 6

31. konvent PS – 4. zasedání – Libice nad Cidlinou 2.11. 2013

strana 5/5

Tisk . 6

31. konvent PS – 4. zasedání – Libice nad Cidlinou 2.11. 2013

Tisk . 7

ZPRÁVY SENIORÁTNÍCH ODBOR
Poradní odbor pro mládež
Na podzimních seniorátních dnech minulý rok (2012) prob hla volba nového SOMu. Do seniorátního odboru
mládeže byli zvoleni Lucie Drahokoupilová (p edsedkyn ), Daniel Zají ek (místop edseda), Anežka Belingerová,
Magdaléna Andrejsová, Marek Kubí ek, Rut Junová a jako náhradníci Dominik Bláha, Zuzana Férová a Martina
Soukupová. Jako virilní len byl zvolen bratr fará Marek Lukášek. V této sestav jsme p ipravili pro mládež již 7
akcí.
První z akcí byla váno ní mládež, která prob hla v Lysé nad Labem. Biblické zamyšlení si pro nás p ipravil bratr
fará Ji í Ort, a mládež z Lysé nám ukázala její váno ní p edstavení. Jak to u této akce bývá, ú ast byla vysoká,
p išlo zhruba ty icet mládežník .
V únoru 16. jsme p ipravili zpívání v Kolín , kde nás navštívili Matouš Kotek a Martin Hrdli ka. Pod jejich
taktovkou jsme nacvi ili 2 písn z jejich tvorby a 2 písn od jiných autor . Po nácviku jsme si poslechli koncert
Matouše a Martina, také jsme si s nimi p ipomn li sjezdové hymny, které pocházejí z jejich pera. Zpívání
vyvrcholilo druhý den p i bohoslužbách, kde jsme zazpívali nacvi ené písn .
V b eznu 23. jsme uspo ádali volejbalový turnaj, kterého se zú astnilo 5 tým z r zných seniorát . P íští rok
bychom cht li tento tradi ní turnaj trochu obm nit, sou asná vize je taková, že bychom se p esunuli z t locvi ny
ven a zahráli si beach volejbal.
Na ja e jsme chystali dv akce. Setkání mladší mládeže a seniorátní dny mládeže. Bohužel jsme setkání mladší
mládeže p esunuli na zá í kv li malému po tu p ihlášených. Seniorátní dny (19.4 – 21.4) se však vyvedly velmi
dob e. Po ádali jsme je v M lníku spole n s pražským seniorátem, tato spolupráce obohatila ur it oba senioráty.
Téma neslo název Bible r znou optikou. P ednášku m la mít Eva Vym talová, tu však kv li nemoci zastoupil
nemén dob e její manžel Mikuláš Vym tal. Další program pro nás p ipravila Marta Zemánková a Petr Kluso .
Kupodivu ú ast na t chto dnech nebyla moc vysoká, p ijelo asi 30 mládežník , myslím ale, že kvalita není
ovlivn na kvantitou a tak jsme si tyto dny užili v plné mí e.
V lét 2.8. – 9.8. prob hl letní pobyt mládeže v Javorníku na téma Robinson. P vodn jsme mysleli, že se
tábora zú astní víc mladších mládežníku, kv li tomu, že jsme však nepo ádali setkání této v kové kategorie, moc
mladších nedorazilo. P ijelo ale i tak dost, asi 30 t ch o trochu starších, díky kterým se tábor op t vyda il.
Dopolední biblické programy si pro nás p ipravila studentka teologie Alžb ta Mat jovská.
Zatím jako poslední prob hla akce pro mladší mládežníky a výlet na Sion. Pou ili jsme se nezdarem p i
plánovaném jarním setkání a více jsme oslovovali novou mládežnickou generaci. S pot šením musím íct, že se
akce tentokrát povedla. P ijelo asi 17 ú astník . Cílem bylo tyto mladé lidi seznámit a podpo it je v ú asti na
dalších akcích což se snad povedlo. P ínosné bylo slou ení tohoto setkání s výletem na Sion, potkali se tak mladší
s t mi staršími, spole n nás bylo p es 40. Biblický program pro mladší mládež m l bratr fará Marek Lukášek a
program na Sionu m l bratr fará Martin Zikmund.
V listopadu 8. - 10. chystáme seniorátní dny v Libiši na téma „Kdo jsme“, kde se budeme zabývat historií naší
církve a tím pro vlastn být „evangelíkem“. A v prosinci 13. se setkáme op t na váno ní mládeži.
Velmi m t ší spolupráce všech len SOMu, spole n se snažíme vytvá et akce tak, aby oslovili p edevším
evangelickou mládež, ale i nev ící mladé lidi, kte í mezi nás ob as zavítají. Odm nou nám je pom rn velká ú ast
z našeho, ale i jiných seniorát . Aktuáln se snažíme podporovat mladší mládež (13-16 let) v ú asti na našich i
jiných církevních akcích.
Záv rem bych cht la pod kovat všem fará m a p ednášejícím, kte í nás pot šili svou návšt vou a slovem. Dík
také ur it pat í všem sbor m, které nás vždy vst ícn p ijali, a ádn hostily. A neposlední díky bych cht la
v novat práv
len m SOMu i našim rodi m, kte í nás v našem po ínání podporují, ale také všem ostatním
mládežník m, kte í jezdí na naše programy, a bez kterých by naše snažení bylo marné.
Zpracovala Lucie Drahokoupilová, p edsedkyn SOMu
Poradní odbor pro vzd lávání laik
Odbor p ipravil jarní seniorátní setkání (presbyterní konferenci). Na téma "Pé e o nemocné v nemocnici /
Postavení nemocného v našem zdravotnictví" hovo ili nemocni ní kaplan a fará Mjr. Pavel Ruml a léka a kazatel
MUDr. Michal Hudcovic.“ Sešli a sjeli jsme se v Nymburce v sobotu dopoledne 20. dubna. Po krátkém úvodu nám
b. Pavel Ruml s pomocí PC-prezentace p edstavil svou práci, d ív jší na vojenských misích v zahrani í i svou
sou asnou práci ve Vojenské nemocnici ve St ešovicích. Br. Michal Hudcovic nás podaroval kopiemi sepsaných
“práv pacient “ a probral r zné aspekty našeho zdravotnictví ze svého pohledu léka e. Škoda, že ú astník bylo
jen zhruba 30. Díky pat í nymburskému sboru za p ijetí a pohošt ní.
Na návrh ú astník kurzu vzd lávání, který skon il v prosinci 2011, abychom se ob as setkali a slyšeli
p ednášku pozvaného hosta, jsme se od minulého zasedání konventu takto sešli dvakrát. Nejprve to byl Dr Ji í
Mrázek, se kterým jsme 24. listopadu 2012 diskutovali nad knihou Zjevení. Podruhé s námi Dr Pavel Hošek
probíral letos 15. ervna téma “Evangelium v postmoderním sv t “. Do t etice se v Nymburce sejdeme práv za
týden. Dr Jan Roskovec bude p ednášet na téma “Ježíšovy zázraky“. Kdokoli, i z konventuál , jsme op t do
Nymburka zváni – p íští sobotu 9. listopadu, za átek je v 9 hodin.
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Tradi n druhou zá íjovou sobotu 7. zá í jsme se sešli v Pod bradech p i Polabské evangelické pouti, která
probíhá každoro n v režii pod bradského sboru. Tentokrát to bylo pouze na dopoledne. Seniorátní odbor mládeže
op t p ipravil soub žný program pro d ti. Ostatní ú astníky (cca 50) po pobožnosti br. Martina Zikmunda provedl
teologií Kralické Šestidílky u itel ETF a prorektor UK doc. Martin Prudký. B hem vzájemných rozhovor a
pohošt ní jsme také m li možnost prohlédnout si v sálu Ekklésia výstavu o evangelickém um ní toleran ní doby
“Neu iníš sob rytiny“. Je škoda, že se k tomuto celoseniorátnímu setkání, které je od za átku myšleno jako
setkání celého seniorátu, totiž všech generací a všech sbor , sjíždí pravideln ú astníci zhruba jen z poloviny
sbor našeho Pod bradského seniorátu
PO pro vzd lávání m l doposud 4 leny. Po mém odchodu z Kutné Hory a z obvodu seniorátu z stávají
v odboru t i (Dagmar Férová, Jan Kašper a Marie Matuchová). Seniorátní výbor v novém složení bude muset PO
po etn doplnit. Pokud máte kdo zájem o práci v odboru pro vzd lávání, sami se p ihlaste.
Za PO pro vzd lávání Jaroslav Fér z Kutné Hory 30.9.2013

Poradní odbor pro vzd lávání kazatel (tzv. "pastorálkový")
Pastorální konference kazatel Pod bradského seniorátu se konaly od minulého konventu jednou m sí n
s výjimkou letních prázdnin. Na jejich p íprav se podíleli do konce roku 2012 brat i Martin Zikmund a Jan Kašper.
Od Nového roku 2013 vyst ídal J.Kašpera Michal Šimek. Po odjezdu Martina Zikmunda na dlouhodobý studijní
pobyt jej vyst ídal bratr Lukáš Ondra. Na sch ze jsou zváni kazatelé v aktivní služb i kazatelé v d chodu.
Každé 1. úterý v m síci se kazatelé sešli v n kterém ze sbor seniorátu. Na programu se podíleli kazatelé a
pozvaní hosté.
Program m l 4 ásti:
1. Pobožnost s kázáním a následná diskuse
2. Bonus (krátký desetiminutový p ísp vek nap . o p e tené knize i vzpomínky apd.)
3. Seniorátní informace
4. P ednáška spojená s diskusí
Od zá í se kazatelé dohodli na vypušt ní bonusu, aby m li více asu na diskusi o událostech v seniorátu i na
vým nu a sdílení svých zkušeností.
P ednášejícími byli zpravidla lidé v ící reprezentující rúzné obory lidské innost nap . – teologická etika –
téma Konzumní spole nost (Jind ich Halama), památková pé e ve vztahu k toleran ním modlitebnám (Marta
Procházková), historie – eskoslovenský parlamentarismus a jeho vývoj k Únoru 1948 (Jan Dobeš), vztah lov ka
k Bohu, zemi a životnímu prost edí (Samuel Burian), sociologie náboženství(Zden k R. Nešpor), výpravy po
stopách gulag v bývalé SSSR (Št pán ernoušek). Nechyb lo ani osobní rodové sv dectví o osudu
evangelických selských rod v M lnickém Vteln v dob kolektivizace v perspektiv hledání p í in zániku místního
evangelického sboru (Jan Mašek).
Pastorální konference je nejenom p íležitostí k získávání nových poznatk a k vým n názor , ale také
prostorem pro kolegiální setkávání kazatelek a kazatel Pod bradského seniorátu.
Za poradní odbor pro vzd lávání kazatel Michal Šimek
Poradní odbor pro práci s d tmi
(Vzhledem k nejasnostem, kdo má na starosti odbor pro práci s d tmi, je zde pouze zpráva za akci, kterou tento
odbor p ipravuje.)
V ned li 9. ervna 2013 se v Kolín konal seniorátní den rodiny s hosty Lenkou Ridzo ovou, fará kou ze sboru
Praha – St ešovice, a vyprav em Martinem Hakem.
Nejprve m la s. fará ka Ridzo ová pobožnost pro d ti i dosp lé na téma: „Vzk íšený Ježíš u svých u edník “
(Jan 21,1-13). Ve druhé ásti odpoledne p ipravila seniorátní mládež pro d ti hry a pro dosp lé m la s. fará ka
p ednášku na téma: „Smrt, nebe a and lé v d tské beletrii“.
Ve t etí ásti odpoledne mohli všichni ú astníci vyslechnout vypráv ní p íb h v podání Martina Haka.
Akce se zú astnilo asi 40 dosp lých a d tí z n kolika sbor v seniorátu. Pod kování pat í zejména len m
SOMu, kte í se vedle své práce pro mládež pravideln aktivn zapojují i do p ípravy seniorátního dne rodiny.
Magdalena Ondrová, fará ka v Kolín
pov ená organizací seniorátního dne rodiny 2013
---------------------------------------Návrh usnesení: Konvent bere na v domí zprávy seniorátních poradních odbor p edležené v tisku 7.
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ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA JERONÝMOVY JEDNOTY POD BRADSKÉHO SENIORÁTU
Seniorátní shromážd ní JJ se konalo 23.6. ve Mšen s p ekvapiv velkou ú astí 13 delegát a 1 náhradníka. Z 9
nep ítomných se jich 5 omluvilo.P ítomno bylo i celé p edstavenstvo JJ ve složení Bed ich Fér, p edseda, Pavel
Kubí ek a Dagmar Férová za sen. výbor.
Velký dík pat í brat ím a hlavn sestrám mšenským za milé p ijetí a pohošt ní.
V roce 2012 byla sbírka mezi sbory Brandýs n.L., Mšeno, Velim a Zru n. S. Všechny sbory je využily v plné mí e a
v as vyú tovaly.
Sbírka a rozd lení dar 2013 viz tabulka p íloha . 4
Letošní sbírka vynesla 151830,- K
2/3 do úst edí 101220,- K
1/3 pro seniorát 50610,- K
Sbor

Požadovaná
ástka (K )

Doporu ená
ástka (K )

Schválená
ástka (K )

Ú el

Chleby

64 000

30.000

30.000

Splacení p j ky z
JTD.

Velenice 20 000

20.000

20.000

Splacení p j ky z
JTD.

Celkem 84 000

50.000

50.000

Žádosti o dar, které budou poslány do úst ední Jeronýmovy jednoty:
Sbor
Nymburk

ástka (K )
Žádost o Hlavní dar
lásky

Doporu ení

Ú el

Celkový náklad
(K )

doporu eno

Oprava v že
kostela

2 153 800 K

Dv žádosti byly doru eny v as, Velenice poslaly žádost po termínu. Ud lali jsme výjimku a dar p id lili. Prosíme
sbory o dodržování daného termínu (31.5.! )
Pod kování pat í sbor m, kde byly letos vyšší sbírky na JJ: Brandýs n. L., Kovánec, Libenice, M lník. I všem
ostatním d kuji a p ipomínám, že máme nést b emena jedni druhých a tak napl ovat zákon Krist v.
20.- 22.9.2013 se konalo celocírkevní jednání JJ v T ebenicích s tímto rozhodnutím:
Nymburk doporu en na HDL 2013 a 650 000,- z MK
Další viz tabulka
Zprávu napsal Bed ich Fér v Lysé n.L. 24.9.2013
--------------------------------------------

Návrh usnesení: Konvent bere na v domí zprávu p edstavenstva seniorátní JJ.
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Sbírka dar Jeronýmovy jednoty a Hlavní dar lásky (r. 2013 - poslední dva sloupe ky):
2010
Sbor
Bošín
Brandýs nad L.
eský Brod
Chleby
Kolín
Kovánec
Krakovany
Kutná Hora
Libenice
Libice
Libiš
Lysá nad Labem
M lník
Mladá Boleslav
Mšeno
Nymburk
Pe ky
Pod brady
P edhradí
Velenice
Velim
Zru nad Sázavou
Celkem
1/3 (pro seniorát)
2/3 (pro úst edí)

SH
1 950
7 450
5 800
6 300
25 310
3 450
3 400
10 230
2 050
6 000
9 400
11 583
12 950
23 250
2 900
10 000
1 500
14 440
3 610
6 950
2 630
3 900
175 053
58 351
116 702

2011
HDL
950
1 290
3 100
530
4 965
900
1 300
1 631
670
3 250
5 180
7 380
3 284
3 780
1 052
5 120
440
5 536
940
900
820
650
53 668

SD
2 470
8 100
6 000
4 500
22 240
3 500
5 050
7 600
3 150
5 373
8 670
7 794
14 250
19 800
2 900
8 200
1 600
22 650
3 201
6 050
2 360
2 950
168 408
56 136
112 272

2013

2012
HDL
1 150
870
2 590
660
7 110
800
1 050
1 550
650
3 275
1 950
6 380
3 116
2 230
1 673
5 788
217
5 901
1 070
820
890
1 500
51 240

SD
2 750
5 400
8 500
3 800
17 040
3 200
2 500
9 360
1 700
8 000
8 700
11 073
9 100
19 500
4 500
7 650
300
22 120
3 100
7 800
2 700
4 400
163 193
54 398
108 795

HDL
1 280
450
2 050
500
5 638
750
700
1 447
350
2 690
1 694
7 330
2 695
3 300
1 362
6 472
100
5 555
940
1 100
950
1 000
48 353

SD
2 850
7 300
6 000
4 150
17 620
5 800
2 500
7 300
3 000
5 200
7 500
9 790
11 650
15 600
3 600
6 600
600
18 050
3 400
7 000
2 120
4 200
151 830

HDL
1 800
1 030
1 540
360
4 565
1 350
1 500
2 120
450
2 110
2 540
8 170
3 612
1 270
1 440
5 194
100
5 049
1 180
1 170
740
520
47 810

50 610
101 220

P ehled sbírek za r. 2013 za jednotl. senioráty, v . meziro ního srovnání (r. 13-12)

Seniorát
Pražský
Pod bradský
Jiho eský
Západo eský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Chrudimský
Poli ský
Horácký
Brn nský
Východomoravský
Moravskoslezský
Ochranovský
ostatní dárci
Celkem

Sbírka dar - r.2013
Sbírka dar
HDL r.2013
2/3 SD k
celkem
celkem
rozd lení
440 397,293 598,124 433,381 741,151 830,101 220,47 810,163 193,40 483,26 989,13 878,50 827,136 540,91 000,39 414,134 650,52 180,34 787,26 565,59 500,84 200,56 000,22 222,84 620,121 170,81 000,39 672,132 131,184 260,122 840,62 724,204 928,213 270,140 000,25 017,220 080,439 278,292 278,55 748,438 935,521 064,347 000,104 025,505 125,778 560,519 040,117 019,819 815,204 743,136 495,80 750,253 116,13 550,9 200,9 050,11 980,3 000,50 433,3 381 525,2 254 447,- 818 760,- 3 460 641,-
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- r.2012
2/3 SD k
rozd lení
254 494,108 795,33 885,90 000,39 667,56 400,88 100,136 619,146 720,292 600,337 000,547 000,168 744,8 000,3 000,2 311 024,-

meziro ní
meziro ní
srovnání SD (r. srovnání HDL (r.
13-12)
13-12)
123 048,39 104,1 385,51 101,-7 575,-3 291,14 104,-6 896,-226,43 928,1 000,-4 514,20 806,-4 880,5 759,-400,26 601,-4 379,40 785,-7 100,-1 113,70 595,-13 779,-7 871,31 827,-6 720,-6 810,67 425,-322,-11 677,106 416,10 000,-2 391,129 136,-27 960,-12 117,89 178,-32 249,-8 428,8 030,1 200,1 020,0,5 000,45 433,827 980,-56 577,-9 220,HDL
r.2012
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ZPRÁVA O

INNOSTI ST EDISKA DIAKONIE

CE V LIBICI NAD CIDLINOU ZA ROK 2013

Každoro n se v této dob ohlížíme zp t a hodnotíme uplynulý rok. Hned první lednové události v podob sch zek
o „p ípadném slu ování“, se st edisky ve Vlašimi a v áslavi do jedné organizace, p edznamenaly atmosféru
celého prvního pololetí, kdy se vlastn ne ešilo tém nic jiného. Správní rada st ediska jezdila na r zná jednání a
snažila se hledat pozitiva na návrhu Mgr. Kv ty Mašínové ( editelky st ediska v áslavi), která vše iniciovala. Jako
hlavní motiv m la být „finan ní výhodnost spojení“ st edisek do jednoho a jeho následná síla p i vyjednáváních u
St edo eského kraje. Bohužel v pr b hu 6 m síc se ukázalo, že slou ení je nereálné a to zejména pro
diametrální odlišnost cílových skupin uživatel v poskytovaných službách ve stávajících st ediscích. Matky
s d tmi v azylovém dom ve Vlašimi, lidé s mentálním i kombinovaným postiženým ve v ku p evážn do 30 let
v áslavi, senio i nebo lidé trpící demencí ve v ku 50 let a více v Libici nad Cidlinou. Když se p ipo ítá vzdálenost,
která také není malá a zaujatost n kterých jednotlivc , kte í m li tendenci p i diskuzích prosazovat do vedení
„p ípadné nové“ organizace pouze své zam stnance a „využívat“ p i tom ekonomické stability druhých, nelze se
divit, že správní rada st ediska v Libici nad Cidlinou se od slu ování v záv ru pololetí distancovala.
Respektovala tím i rozhodnutí DRS a doporu ení Synodu CE, který slu ování nap í celou Diakonií CE
zhodnotil, p i svém kv tnovém zasedání, jako zna n nep ipravené.
Další události v pr b hu roku 2013 už byly veselejší. P edn se poda ilo získat tém 70 % z požadavku na
dotace na provoz od MPSV. Z požadovaných cca 8,3 mil. K p id lilo po dvojím odvolání ministerstvo naší
organizaci cca 5,6 mil K , což je nejvíc od roku 2007. Chyb jící ástku 2,7 mil K se poda í uhradit p ípadnými
úspornými opat eními, dary a sponzoringem. St edisko by tedy ke konci roku 2013 m lo skon it s minimální
finan ní ztrátou. V kv tnu jsme rozší ili cílovou skupinu v domov pro seniory, kam krom senior p ijímáme
nyní nov také osoby s jiným postižením (nap . i s demencí).
Za átkem srpna jsme v Evangelickém domov pro seniory dokon ili a 2. 8. slavnostn otev eli relaxa ní a
konzulta ní místnost ve stylu Provence. Zakon ili jsme tak „triádu“ prostor pro oddech a zklidn ní, kdy tato
místnost doplnila již fungující ergopracovnu pro volný as a kapli pro biblické hodiny, bohoslužby a ranní
zamyšlení, kterou jsme otevírali v lo ském roce. Podobný úsp ch jsme zaznamenali také v domov se zvláštním
režimem v Opolanech, kde se za átkem ervence poda ilo dokon it posezení pod novou pergolou a uživatelé
tak získali další „oázu klidu“ uprost ed zelen .
V pr b hu prázdnin jsme se rovn ž intenzivn p ipravovali na státní inspekci kvality pro poskytování služeb od
ÚP R, která se uskute nila v domov pro seniory v období 18. - 20. 9. 2013. Výsledná zpráva nám bude p edána
v polovin íjna. V listopadu nás eká obhajoba certifikace Vážky v domovech se zvláštním režimem v Pátku a
v Opolanech.
B hem roku se uskute nily tradi ní benefi ní i prodejní akce: 7. ro ník benefi ního plesu, Pomeran ový týden
ve spolupráci s ALS na podporu lidem trpících demencí, Jarmark u Ludmily, 15. ro ník ,,Koncertu pro
Vážku,, ve spolupráci se ZUŠ Pod brady. B hem zá í jsme také podnikli výlet s uživateli do Nymburka a
p ipravili pro n Svatováclavské vinobraní. Do konce roku budeme po ádat ješt další akce pro naše uživatele:
oslavíme Den senior
s harmoniká em, uspo ádáme
epánkový den, Svatohubertské slavnosti a
Svatomartinské slavnosti. Advent bude tradi n ve znamení Rozsv cení váno ního stromu ve spolupráci
s obcí Libice nad Cidlinou, MŠ a ZŠ a Adventního koncertu v evangelickém kostele v Pod bradech.
K 30. 9. 2013 pracuje ve st edisku celkem 36 zam stnanc na hlavní pracovní pom r, 5 zam stnanc na DP
nebo DPP, 1 místo je volné (vedoucí služby v domov pro seniory – ve 4.Q bude na toto místo vypsáno výb rové
ízení). V p ímé pé i pracuje 22 zam stnanc , kte í pomáhají celkem 49 klient m ( 29 v domov pro seniory, 20
v domovech se zvláštním režimem). Dary iní k 30. 9. cca 185 tis. K . Celkový upravený rozpo et st ediska pro
rok 2013 iní cca 16 mil K (cca 9 mil K hradí klienti, 5,6 mil K dotace z MPSV R a zbytek uhradíme
z vlastních zdroj ).
Zpracoval: editel st ediska Pavel Pistor, 30. 9. 2013

------------------------

Návrh usnesení: Konvent bere na v domí zprávu o st edisku Diakonie v Libici nad Cidlinou.
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Usnesení 3. zasedání 33. synodu
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CE

CE - 30. kv tna – 2. ervna 2013 - Emauzský klášter, Praha 2 – Nové M sto

Ustanovení vedoucího tajemníka Úst ední církevní kancelá e
Synod ustanovuje Martina Kocandu vedoucím tajemníkem Úst ední církevní kancelá e.
Volba celocírkevního fará e pro mládež
Synod povolává bratra Pavla Juna na místo celocírkevního fará e mládeže – kazatele povšechného sboru
s plným pracovním úvazkem na dobu ur itou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.
Církevní z ízení a ády, právní p edpisy
ízení o zm n Církevního z ízení § 12
Synod ukládá synodní rad , aby zahájila ízení o zm n Církevního z ízení § 12. Do CZ § 12 se vkládá nový
odst. 14 v tomto zn ní:
14. V dob , kdy fará ka i jáhenka erpá mate skou dovolenou, a v dob , kdy fará ka, fará , jáhenka nebo jáhen
erpají rodi ovskou dovolenou, nem že s nimi synodní rada ukon it zam stnanecký pom r výpov dí, ledaže by
d vodem pro výpov byl nález pastý ské rady dle odst. 10 písm. d) církevního z ízení.
Zm na ádu hospoda ení církve
Synod usnáší zm nu

ádu hospoda ení církve l. 22 odst. 3. Dosavadní odstavec 3 se m ní takto:

3. Veškeré finan ní náhrady i p ísp vky na podporu innosti eskobratrské církve evangelické, které eská
republika vyplatí
eskobratrské církvi evangelické na základ zákona upravujícího zmírn ní n kterých
majetkových k ivd zp sobených církvím v období od 25.2.1948 do 1.1.1990 . 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými spole nostmi, a vypo ádání majetkových vztah mezi státem a církvemi
nebo na základ smlouvy o vypo ádání uzav ené dle odst. 1 tohoto lánku, jsou sou ástí p íjm Personálního
fondu z ízeného dle l. 12 tohoto ádu s výjimkou ástky ve výši 10% poskytnutého p ísp vku na podporu innosti.
Tato ástka bude každoro n ode ítána od p ísp vku na podporu innosti poskytnutého státem na základ § 17
zákona . 428/2012 Sb. a bude na základ rozhodnutí synodní rady použita na provoz CE, na opravy a údržbu
církevního majetku, pop ípad ostatní náklady v rámci rozpo tu eskobratrské církve evangelické. Tato ástka se
bude pom rn snižovat v závislosti na snižování p ísp vku na podporu innosti církví vypláceného státem podle
§ 17 zákona . 428/2012 Sb. O zp sobu použití p ísp vku na podporu innosti bude synod informován v rámci
zprávy o hospoda ení.
Synod usnáší zm nu Statutu Personálního fondu l. 6 odst. 6. Dosavadní odstavec 6 se m ní takto:
Farní sbor m že obdržet p ísp vek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prost edk v p ípad , že v
uplynulých devíti letech obdržel tento p ísp vek nejvýše t ikrát. První období pro tento výpo et po íná b žet od
roku 2005. M l-li by sbor obdržet p ísp vek ze solidárních prost edk po tvrté, musí o žádosti rozhodnout
synod. P ísp vek na ro ní odvod do Personálního fondu ze solidárních prost edk m že být farnímu sboru
poskytnut nejvýše do 80 % ástky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce.
Do l. 5 se vkládá nový odstavec 3 v tomto zn ní: „Povšechný sbor p ispívá sboru, jehož kazatelem je nám stek
synodního seniora, ástkou, která iní 50% ro ního odvodu stanoveného synodem.“
1. Sbory jsou povinny provád t odvody do Personálního fondu podle t chto pravidel:
o
Sbor, v n mž kazatel pracuje na plný pracovní úvazek, odvádí plný ro ní odvod stanovený synodem.
o
Sbor, v n mž kazatel p sobí na áste ný úvazek nebo po ást roku, odvádí pom rnou ást ro ního
odvodu, která odpovídá rozsahu pracovního úvazku kazatele.
o
Sbory tvo ící sdružení sbor odvád jí plný ro ní odvod spole n jako jeden sbor. Každý z nich vede
samostatnou ú etní evidenci o ástkách, jimiž se na odvodu podílí.
1. Seniorátní sbory provád jí odvod do Personálního fondu podle po tu kazatel seniorátního sboru ve výši,
která odpovídá rozsahu jejich pracovních úvazk .
2. Administrované sbory, jejichž kazateli jsou jáhnové, odvád jí plný ro ní odvod stanovený synodem.
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3. Po dobu pracovní neschopnosti kazatele kratší než 3 m síce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem
4. Administrované uprázdn né sbory p ispívají sboru administrátora ástkou, která iní nejmén 20 % ro ního
odvodu stanoveného synodem. Na tento p ísp vek není možné žádat podporu ze solidárních prost edk .
Synod schvaluje celocírkevní repartice pro rok 2014 v celkové ástce 4 554 800,- K a jejich rozd lení na senioráty
takto:
Seniorát
I Pražský

Repartice 2014
775 200

II Pod bradský
III Jiho eský

342 100
90 600

IV Západo eský
V Ústecký

182 400
138 800

VI Liberecký

106 800

VII Královéhradecký

264 300

Seniorát
VIII Chrudimský
IX Poli ský
X

Horácký

XI Brn nský
XII Východomoravský
XIII Moravskoslezský
XIV Ochranovský

Celkem

Repartice 2014
367 100
208 700
282 300
555 000
699 900
492 100
49 500
4 554 800

Synod usnáší, že v roce 2014 budou ve všech farních sborech
sbírky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CE povinn vykonány tyto celocírkevní

Sbírka na tisk CE a jinou publika ní innost – postní ned le
Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Velikonoce
Sbírka pro Diakonii – svatodušní svátky
Sbírka solidarity sbor – erven
Sbírka na Evangelickou akademii – první ned le v zá í
Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Dík in ní
Sbírka JTD – do konce íjna
Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Vánoce

P evod budovy ve Vyškov z vlastnictví povšechného sboru do vlastnictví FS

CE v Prost jov

1.
Synod souhlasí s výmazem nezcizitelných nemovitostí parcelní íslo 8 o vým e 432
m2 (zastav ná plocha a nádvo í), parcelní íslo 9 o vým e 276 m2 (zahrada) a objektu .p. 243 (ob anská
vybavenost) v obci Vyškov, katastrální území Vyškov z úst ední evidence nezcizitelných nemovitostí.
2.
Synod souhlasí s p evodem nemovitostí parcelní íslo 8 o vým e 432 m2 (zastav ná plocha a
nádvo í), parcelní íslo 9 o vým e 276 m2(zahrada) a objektu .p. 243 (ob anská vybavenost) v obci
Vyškov, katastrální území Vyškov z vlastnictví eskobratrské církve evangelické, I : 00445223 do
vlastnictví Farního sboru eskobratrské církve evangelické v Prost jov , I : 47919507.
P evod nemovitostí v Praze – Hostiva i do vlastnictví Ochranovského sboru p i

CE v Praze

Synod souhlasí s p evodem nemovitosti parc. . 885 o vým e 270m 2 (zastav ná plocha a nádvo í) a pozemku
parc. . 886 o vým e 75m2 (zahrada, zem d lský p dní fond) v obci Praha 10 – Hostiva , katastrální území
Hostiva , z vlastnictví eskobratrské církve evangelické, I : 00445223 do vlastnictví Ochranovského sboru p i
CE v Praze, I : 70102465.
Rozhovor církve o hospodá ské sob sta nosti sbor a o samofinancování církve
1.
Synod ukládá synodní rad poskytnout p edložené modely cesty CE k samofinancování sbor m
k rozhovoru. Modely budou dopln ny výpo etními tabulkami, které umožní zhodnocení dopadu r zných model
cesty k samofinancování na finance konkrétního sboru. Dalšími podklady k rozhovoru budou následující
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materiály: vyhodnocení dotazník zaslaných sbor m v zá í 2012, teze vyplývající z dotazníku a p t model .
Termín odeslání do sbor 30. 9. 2013.
2.
Synod ukládá synodní rad vypracovat materiál, který poslouží jako manuál k vedení rozhovoru
ve sborech a seniorátech (do 30. 9.).
3.
Synod ukládá sbor m seznámit se s možnými cestami CE k samofinancování, které jsou vyjád eny
jednotlivými modely, a vypracovat na základ p edložených podklad a model strategii sboru pro jednotlivé
možné cesty k samofinancování. Informaci o zvolené strategii sboru p edá sbor seniorátnímu výboru dle jeho
instrukcí, nejpozd ji však do 31. 1. 2014.
4.
Synod ukládá seniorátním výbor m být sbor m, které o to požádají, s vypracováním sborové strategie
nápomocen.
5.
Synod ukládá seniorátním výbor m posoudit možnosti jednotlivých cest CE k samofinancování a
p edložit seniorátní strategii nejpozd ji do 15. 3. 2014.
6.
Synod ukládá synodní rad provést sumarizaci vyjád ení seniorátních výbor a p edložit ji 4. zasedání
33. synodu k rozhovoru. Sou ástí p edloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. V p ípad , že ze
sumarizace vyjád ení nebude patrný z etelný v tšinový názor CE, p edloží synodní rada materiál variantn
nebo p edloží návrh dalšího rozhodovacího postupu.

P íprava zm ny zp sobu ur ování po tu poslanc na synod
Synod ukládá synodní rad , aby 4. zasedání 33. synodu p edložila návrh zm ny ádu o správ církve v l. 29
odst. 1 písm. k a v l. 24 odst. 1 písm. k, a to tak, aby po ty poslanc zvolených na synod v jednotlivých
seniorátech a na konventy v jednotlivých sborech byly úm rn jší po tu len církve, které tito poslanci zastupují.
P íprava nového Evangelického zp vníku
Synod bere na v domí pr b žnou informaci o p ípravách nového Evangelického zp vníku a ukládá synodní rad
vyvíjet všechny pot ebné kroky sm ující k vydání zp vníku v plánovaném termínu a podat o tom zprávu 4.
zasedání 33. synodu.
Zve ej ování seznamu písní p ejatých do nového Evangelického zp vníku
Synod ukládá synodní rad , aby p i nejbližší p íležitost vhodným zp sobem zve ejnila seznam písní, které komise
pro p ípravu nového Evangelického zp vníku dosud p ejala do tohoto zp vníku z p vodního Evangelického
zp vníku, a aby tento seznam pr b žn aktualizovala.
Platový ád

CE

1.
Synod bere na v domí pr b žnou informaci o postupu p i tvorb nového systému odm ování kazatel a
ostatních zam stnanc církve a ukládá synodní rad , aby pokra ovala v této práci a p edložila první verzi nového
systému odm ování zam stnanc
CE 4. zasedání 33. synodu v roce 2014.
2.
Synod ukládá synodní rad postupovat dle stávající sm rnice pro tvorbu plat kazatel a ud luje
oprávn ní synodní rad , aby do doby p ijetí nového systému odm ování provád la valorizace mezd úpravou
zmín né sm rnice.

Prodej budovy ETF UK Univerzit Karlov
Synod souhlasí s prodejem podílu 4/5 pozemku parc. . 878/2 o vým e 23 m 2, pozemku parc. . 879 o vým e
620 m2 a budovy .p. 646 na pozemku parc. . 879, vše zapsáno na LV . 1314 u katastrálního ú adu pro hl. m.
Prahu, katastrální pracovišt Praha, pro obec Praha a katastrální území Nové M sto, Univerzit Karlov .
Podmínky prodeje jsou následující:
bude smluvn zajišt no užívání p edm tné budovy Evangelickou teologickou fakultou UK i jejím právním
nástupcem po dobu nejmén 25 let a p edkupní právo v p ípad prodeje za cenu v míst a ase obvyklou,
prodejní cena výše uvedených nemovitostí nebude nižší než 80 000 000,- K .
Zprávu vypracoval Pavel Pistor
-----------------------Návrh usnesení: Konvent bere na v domí informaci o posledním zasedání synodu.
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Zpráva o hospoda ení za rok 2012, rozpo et na r. 2014
Milé sestry, milí brat i,
jako každoro n , tak i v r.2012, zahrnovalo ú etnictví seniorátního výboru (dále SV) jak vlastní hospoda ení SV,
tak i p íjmy a odvody ze sbírek dar farních sbor pro Jeronýmovu jednotu,. Tyto dary jsou ve výši 2/3 odvád ny
na úst edí JJ a zbývající ást je použita k rozd lení pro pot eby sbor v seniorátu.V roce 2012 jsme od sbor p ijali
dary ve výši K 163 193,--, z toho pro pot eby seniorátu z stalo K 54 398,--. Hospoda ení s prost edky JJ je
p edm tem samostatné zprávy.
Sou ástí této zprávy je tabulka, která obsahuje údaje o p íjmech a vydání seniorátního výboru podle nákladových a
výnosových položek v len ní: rozpo et a skute nost r. 2012, o ekávaná skute nost r. 2013 a návrh rozpo tu na
r.2014.
Z p ehledu o hospoda ení za rok
výsledkem ve výši K 38 251,76 .

2012 vyplývá, že po n kolika letech skon ilo s kladným hospodá ským

Podle rozvahy k 31.12.2012 disponoval seniorátní výbor s t mito zdroji:
- vlastní jm ní
K 63 856,61
- použitelné fondy
K 68 449,57
z toho: ú elový fond pro p j ky
K 62 142,57
fond na po ízení a opravy majetku
K
5 326,00
fond-sbírka JJ
K
981,00
Pohledávky ani závazky se k 31.12.2012 v hospoda ení SV nevyskytly.
Ke stejnému datu, tj. 31.12.2012, m l SV k dispozici tyto finan
- na b žném ú t u Komer ní banky
- v pokladn
celkem

ní prost edky:
K 163 325,94
K
7 232,00
K 170 557,94

Všechny údaje, které se týkají hospoda ení SV, jeho majetku, pohledávek a závazk k 31.12.2012, jsou sou ástí
výkazu o hospoda ení, výsledovky a rozvahy k 31.12.2012. Tyto výkazy byly v ádném termínu vypracovány a
p edány SV a vyžádaný výkaz o hospoda ení v etn rozpo tu na rok 2013 byl odeslán na úst edí CE.
O ekávaná skute nost r.2013, která je výchozí základnou pro návrh rozpo tu na r. 2014, doznává nár st
v n kterých nákladových položkách proti údaj m r. 2012. P i jejím stanovení p ihlížíme ke skute nému vývoji za
období od ledna do srpna 2013 a p edpokládanému erpání náklad ve zbývajícím období r.2013. Vzestup
náklad v letoším roce byl zahrnutý již do rozpo tu na rok 2013, který schválil Konvent 3.11.2012.
V návrhu rozpo tu na rok 2014 nedochází k významným zm nám v jednotlivých položkách proti o ekávané
skute nosti r. 2013. Proti minulým obdobím je uvedena v rozpo tu na r. 2014 položka odpis hmotného majetku ve
výši K 18 000,--. Je to z d vodu p edpokládané obnovy notebooku pro pot eby SV – stávající za ízení je
poruchové. Již v r. 2012 uvažoval SV s nákupem, který ale odložil s p ihlédnutím k volb nového seniora v letošním
roce. Pro zprovozn ní po íta e byla provedena díl í oprava v ástce K 1 100,-- a další ešení se p edpokládá,
jak vyplývá z rozpo tu, v r. 2014.
Na základ výsledk hospoda ení za rok 2012 navrhuji Konventu schválit ro ní ú etní záv rku v etn
hospodá ského výsledku a odsouhlasit vypo ádání zisku
ástku K 37 857,43 p evést do fondu pro p j ky tak, aby byl vyrovnaný na K 100 000,-- (sou asný stav
K 62 142,57)
a zbytek K 385,33 vyrovnat proti vlastnímu jm ní.
Záv rem chci pod kovat všem ú etním za spolupráci v hodnoceném roce 2012.
Pro pot eby konventu p ipravila seniorátní ú etní Jana Dobrkovská

Návrh usnesení:
1. Konvent schvaluje ú etní záv rku hospoda ení Pod bradského seniorátu za rok 2012 p edloženou v tisku 10
materiál konventu.
2. Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby ást hospodá ského výsledku ve výši 37 857,43 p evedl do fondu pro
p j ky a zbytek ve výši 385,33 K vyrovnal proti vlastnímu jm ní.
3. Konvent schvaluje návrh rozd lení repartic p edložených v Tisku 12.
4. Konvent schvaluje rozpo et seniorátu na rok 2014 p edložený v tisku 10a.
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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ukazatel
ú et
2012 rozpo et 2012 skut. 2013 o .skut.
2014 rozpo et
8 000,00
Spot eba materiálu celkem
501
8 000,00
3 689,00
8 000,00
Spot eba energie
502,5
Prodané zboží
504
Opravy a udržování
511
1 100,00
Cestovné
512
76 000,00
70 578,40 76 000,00 76 000,00
Prezentace - dary k es .služby
11 000,00
513
a sbor.pohošt.
11 000,00
10 875,00 11 000,00
4 000,00
Telekomunikace
518
5 000,00
2 334,00
2 000,00
Placené nájemné
518
7 000,00
518
Spot eba ostatních služeb
9 000,00
7 277,00
7 500,00
Mzdové náklady v . pojišt ní 521,524,525,527,528
Dan a poplatky
531,532,538
Poskytnuté dary
546
Odvod repartic seniorátních
581
Odvod repartic celocírkevních
581
Odvod do PF
581
Odvod do PF administrátora
581
Odvod za pastora ního
581
pracovníka
Odpisy, prodaný majetek
551-559
18 000,00

19 Ostatní náklady
20
21
22
23
24
25
26

Da z p íjmu
Náklady celkem
Sborové sbírky
Dary tuzemské
Dary zahrani ní
Salár
P íjmy z hosp. innosti

541-549, 582
591,6
ÚT5
682
682
682
682
601-604

27 Ostatní sbor. p íjmy

641-649,681

28 Tržby z prodeje majetku
29 Provozní dotace
30
Výnosy celkem
31
Hospodá ský výsledek
Investi ní výdaje
P íjem p j ky/úv ru
Splátka p j ky/úv ru
Pohledávky v i CE
Závazky v i CE
P edplacené nájemné

652-659
691
ÚT 6
= .30 – .21

ROZVAHA
Stálá aktiva-dlouhodobý majetek ÚT 0
Zásoby
ÚT 1
Krátkodobý finan ní majetek
ÚT 2
Pohledávky
ÚT 3
Jiná aktiva
ÚT 3
AKTIVA - CELKEM
Vlastní jm ní + fondy
ÚS 90, 91
ÚS 93
HV p edchozích let
ÚS 96
HV b žného roku
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Jiná pasiva
PASIVA - CELKEM

30 000,00

22 378,00

32 000,00

32 000,00

139 000,00
3 000,00

118 231,40 136 500,00 156 000,00
2 000,00
2 450,00
2 000,00
720,00

154 020,00

154 033,16 154 020,00

157 020,00
18 020,00

156 483,16 156 740,00
38 251,76 20 240,00

k 1.1.2012 k 31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
84 167,18 170 557,94
49 750,00
0,00
0,00
133 917,18 170 557,94
135 234,57 132 306,18
-1 317,39
x
x
38 251,76

133 917,18

154 000,00

156 000,00
0,00

o .sk.k 31.12.2013
2014 rozp.
x
x
190 797,94 190 000,00
x
x
x
190 797,94
x
170 557,94
x
x
x
20 240,00
x
x
x
170 557,94 190 797,94
x
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Sbírka 2013 a jejich odvody
Pod bradský seniorát
Sbírky 2013

Vybráno

Odvedeno

Poznámky

Celocírkevní sbírky povinné celkem
na tisk

CE a jinou piblika ní innost

HDL Jeronymovy jednoty
pro Diakonii
solidarita sbor
pro Evangelickou akademii
pro sociální a charitativní pomoc
JTD
pro bohoslovce a vikariát
Celocírkevní sbírky dobrobolné (celkem)
Sbírka dar Jeronymovy jednoty

151 830,00

101 220,00 k použití v sen.50 610,00

151 830,00

101 220,00

Seniorátní sbírka
Sbírky pro jiné ú ely celkem
CELKEM

31. konvent PS – 4. zasedání – Libice nad Cidlinou 2.11. 2013
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ZPRÁVA Z REVIZE Ú ETNICTVÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU ZA ROK 2012
Revize ú etnictví seniorátního výboru Pod bradského seniorátu
s tímto výsledkem:

CE za rok 2012 byla provedena dne 30. 4. 2013

Inventarizace majetku, pohledávek a závazk k 31. 12. 2012 byla provedena a podle inventariza ního
zápisu nebyly zjišt ny žádné inventurní rozdíly.
Sm rnice pro tvorbu a erpání fond a vedení ú etnictví jsou vypracovány.
Z statky jednotlivých fond k 31. 12. 2012 jsou následující:
a) fond na po ízení a opravy HM
5 326,00 K
b) ú elový fond (pro p j ky sbor m)
62 142,57 K
c) Jeronymova jednota
981,00 K
Výkaz požadovaný ekonomickým odd lením ÚCK byl vypracován a p edložen.
a) Hospodá ský výsledek seniorátního výboru za r. 2012 je zisk ve výši 38 251,76 K .
b) V rozpo tu na rok 2013 oproti skute nosti r. 2012 jsou navýšeny tém všechny nákladové položky
v celkové ástce 37 768,- K , tj. o 32 %. Konvent v r. 2012 vzal toto navýšení na v domí a rozpo et na rok
2013schválil. Pro rok 2013 je rozpo tován zisk 15,00 K .
Pohledávky a závazky seniorátního výboru k 31. 12. 2012:
Seniorát nemá žádné nevyrovnané pohledávky ani závazky.
Ú etní doklady byly kontrolovány namátkov a obsahovaly údaje podle § 11 zákona . 563/1991 Sb., o
ú etnictví, v platném zn ní.
Nedostatek je na podkladech týkajících se vyú tování pracovních cest, kdy je použit vlastní
automobil. Není z ejmé, zda je vyú tování p ed vyplacením kontrolováno (není stanovena osoba, která
má kontrolu provád t podle §§ 157, 158 a 189 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn ní a
Vyhlášky MPSV k 1. 1. p íslušného roku).
Kone né z statky k 31. 12. 2012 v pokladní knize a na bilan ním výpise z b žného ú tu souhlasí na
údaje v Rozvaze.
Seniorátní ú etnictví zahrnuje i ú tování o darech pro Jeronymovu jednotu. V seniorát pro tento ú el
byla jednotlivými sbory nahlášena a ve skute nosti i odvedena celková ástka 163 193,00 K , která byla
rozd lena takto:
a) v seniorát z stává 1/3
54 398,00 K
b) 4 sbor m rozd leno
56 000,00 K
c) do úst edí odvedeny 2/3
108 795,00 K
d) z statek k 31. 12. 2012
981,00 K
Záv r
a) Stanovit osobu, která bude kontrolovat vyú tování cestovních p íkaz p ed vyplacením p íslušné ástky.
b) Vzhledem k tomu, že nebyly zjišt ny žádné závažné nedostatky, doporu uji pod kovat sest e
seniorátní ú etní Ing. Jan Dobrkovské za velmi pe livé vedení seniorátního ú etnictví jakož i za
pomoc ú etním, které ji o to požádali, a ud lit ji absolutorium.
Poznatky z revizí sborových ú etnictví, které byly provád ny za spoluú asti seniorátní ú etní Jany
Dobrkovské (Libenice = 18. 1. 2013, Mšeno = 19. 2. 2013, P edhradí = 19. 3. 2013, Chleby = 14. 4. 2013):
P estože již od roku 2009 ve zpráv pro jednání konventu, kterého se ú astní zástupci všech sbor
seniorátu, uvádíme zjišt né nedostatky (neprovád ní inventarizace veškerého majetku, pohledávek a
závazk k 31. 12. p íslušného roku podle §§ 29 a 30 zákona o ú etnictví, neocen ní hmotného majetku
p íp. pozemk , nedodržování ustanovení § 11 zákona o ú etnictví => zejména podpisové záznamy
odpov dných osob na schválení ú etního p ípadu, absence sm rnic pro vedení ú etnictví v . podpisových
vzor , projednání vykázaného hospodá ského výsledku na VSS s rozhodnutím, jak má být proú tován a
výsledek projednání rozpo tu na následující rok) nedochází k náprav a tudíž kontroly ve sborech ve
v tšin p ípad nep inesly o ekávaný výsledek.
P estože si uv domujeme problémy zejména malých sbor , to však nem že být d vodem pro
nedodržování t ch nejd ležit jších pravidel platných zákon
eské republiky.
Zprávu zpracoval: Ji í Šmída, revizor seniorátního ú etnictví
V Lysé nad Labem dne 19. 9. 2013
--------------------------------------------------

Návrh usnesení:
Konvent bere na v domí zprávu seniorátních revizor ú etnictví a d kuje sest e Jan Dobrkovské za pe livé
vedení seniorátního ú etnictví.
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NÁVRHY PRO KONVENT A SYNOD
PRO KONVENT:
Návrh 1 - Náhrada náklad konventu
Konvent se usnáší, že náklady na stravu i cestovné hradí seniorát. Cestovné se hradí ve výši 5 K na km p i použití
jednoho auta pro jeden sbor, p ípadn hromadnou dopravou dle jízdenky. Ú astníci konventu mohou p isp t do
sbírky k tomu ur ené.
(seniorátní výbor a p edsednictvo konventu)

Návrh 2 - Termín konání 1. zasedání 32. konventu
Konvent stanovuje termín 1. zasedání 32. konventu Pod bradského seniorátu na sobotu 1. listopadu 2014.
(seniorátní výbor a p edsednictvo konventu)

Návrh 3 - Zp sob výpo tu seniorátních repartic
Konvent se usnáší, že seniorátní repartice budou stanoveny podle stejného klí e jako repartice celocírkevní.
Zd vodn ní: Smyslem zm ny je vnést i do výpo tu seniorátních repartic motiv solidarity v tších sbor s menšími.
(Chleby)

PRO SYNOD:
Návrh 4 - Zrušení nutnosti ú tovat v podvojném ú etnictví
Synod ruší povinnost farních sbor ú tovat v podvojné soustav ú etnictví.
(M lník)
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ÍZENÍ O ZM N CZ § 12 A § 26
1) Do Církevního z ízení § 12 se vkládá nový odst. 14 v tomto zn ní:
14. V dob , kdy fará ka i jáhenka erpá mate skou dovolenou, a v dob , kdy fará ka, fará , jáhenka nebo jáhen
erpají rodi ovskou dovolenou, nem že s nimi synodní rada ukon it zam stnanecký pom r výpov dí, ledaže by
d vodem pro výpov byl nález pastý ské rady dle odst. 10 písm. d) Církevního z ízení.
Vysv tlení: Církevní z ízení ani církevní ády ve stávajícím zn ní nepamatují na otázku kazatelek, p íp. kazatel ,
na mate ské a rodi ovské dovolené. Pokud kazatelce skon í b hem její mate ské i rodi ovské dovolené doba
povolání na sboru a není-li kazatelka sou asn zvolena na sbor jiný, je možné jí podle stávajícího zn ní
Církevního z ízení dát v souladu s § 12 odst. 10 písm. d) výpov . Synodní rada se zavázala, že výpov v tomto
p ípad dávat nebude, a kazatelka tak z stane i p esto, že již nebude kazatelkou ur itého sboru, až do doby
skon ení své mate ské a rodi ovské dovolené v zam stnaneckém pom ru k CE. Synodní rada se domnívá, že
by bylo vhodné, aby byla tato ochrana kazatelek zakotvena také v církevních ádech, a proto p edkládá následující
návrh na zm nu Církevního z ízení.
Ze staršovstev pod bradského seniorátu se ke zm n
nevyjád ila.

vyjád ilo 20 kladn ,

0 záporn , 2 se

2) Z Církevního z ízení § 26 se vypouští odstavec 15 tohoto zn ní:
„Synod ustanovuje do funkce vedoucího tajemníka Úst ední církevní kancelá e.“
Následující odstavce se p íslušn p e íslují.
(Sou asn synod ukládá synodní rad , aby 4. zasedání 33. synodu p edložila související návrh zm ny
správ církve l. 50.)

ádu o

Vysv tlení: Ustanovení l. 15 Církevního z ízení, podle n hož ustanovuje vedoucího tajemníka Úst ední církevní
kancelá e do funkce synod, se ukazuje s ohledem na etnost zasedání synodu jako zna n nepraktické.
Vedoucího tajemníka ÚCK vybírá do funkce synodní rada, která je v i n mu také nad ízeným orgánem a která je
za fungování ÚCK zodpov dná. Proto se zdá vhodné ustanovení l. 15 Církevního z ízení vypustit a jmenování
vedoucího tajemníka ÚCK p enechat v pravomoci synodní rady.
Ze staršovstev pod bradského seniorátu se ke zm n
nevyjád ila.

vyjád ilo 19 kladn ,

1 záporn , 2 se

Návrh usnesení:
Konvent doporu uje p ijmout zm nu CZ § 12, kterou navrhlo 3. zasedání 33. synodu
Konvent doporu uje p ijmout zm nu CZ § 26, kterou navrhlo 3. zasedání 33. synodu
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