USNESENÍ 4. ZASEDÁNÍ 31. KONVENTU PODĚBRADSKÉHO SENIORÁTU ČCE - 2013
A. VOLBY
Usnesení č.1: Volba seniora a 2. náhradníka SV z řad kazatelů
Konvent zvolil seniorem br. Martina Féra z Poděbrad.
Konvent zvolil druhým náhradníkem seniorátního výboru z řad kazatelů br. Marka Lukáška z Českého Brodu.
Usnesení č.2: Volba představenstva seniorátní Jeronýmovy jednoty
Konvent zvolil br. Pavla Kubíčka z Poděbrad a br. Ondřeje Žežulu z Brandýsa nad Labem do představenstva
seniorátní Jeronýmovy jednoty. Za náhradníky zvolil br. Vlastimila Plcha z Bošína a Tomáše Vanču z Kolína.
B. SPRÁVA SENIORÁTU
Usnesení č. 3: Rozhodnutí o předložených zprávách
1. Konvent bere na vědomí zprávu seniorátní výboru a seniora Poděbradského seniorátu.
2. Konvent bere na vědomí zprávu seniorátních revizorů účetnictví a děkuje sestře Janě Dobrkovské za pečlivé
vedení seniorátního účetnictví.
3. Konvent bere na vědomí zprávy seniorátních poradních odborů předložené v tisku č. 7.
4. Konvent bere na vědomí zprávu o činnosti Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou.
5. Konvent bere na vědomí zprávu představenstva seniorátní JJ.
6. Konvent bere na vědomí zprávu pastýřské rady Poděbradského seniorátu.
7. Konvent bere na vědomí informaci o posledním zasedání synodu.
Usnesení č. 4: Schválení účetní závěrky seniorátního výboru za rok 2012
1. Konvent schvaluje účetní závěrku hospodaření Poděbradského seniorátu za rok 2012 předloženou v tisku 10a
materiálů konventu.
2. Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby část hospodářského výsledku ve výši 37 857,43 převedl do fondu pro
půjčky a zbytek ve výši 385,33 Kč vyrovnal proti vlastnímu
jmění.
Usnesení č. 5: Schválení návrhu rozpočtu seniorátního
výboru pro rok 2014
Konvent schvaluje rozpočet seniorátu na rok 2014 předložený v
tisku 10a.
Usnesení č. 6: Rozdělení církevních a seniorátních repartic
pro rok 2014
Konvent schvaluje návrh rozdělení repartic předložených v
Tisku 12 (viz. tabulka vpravo):
C. CÍRKEVNÍ ŘÁDY
Usnesení č. 7: Řízení o změně CZ § 12 A § 26
Konvent doporučuje přijmout změnu CZ § 12 A § 26.
D. NÁVRHY PRO KONVENT
Usnesení č. 8: 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.

Usnesení č. 9: Termín konání 4. zasedání konventu
Konvent stanovuje termín 1. zasedání 32. konventu Poděbradského seniorátu na sobotu 1. listopadu 2014.
Usnesení č. 10: Sbírka pro středisko Diakonie v Libici
4. zasedání 31. konventu Poděbradského seniorátu se usnáší vykonat ve sborech seniorátu v měsících listopadu
nebo prosinci 2014 jednu chrámovou sbírku ve prospěch Střediska Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou a zaslat na
účet střediska č. 304542191/0100 u KB v Poděbradech.
D. NÁVRHY PRO SYNOD
Usnesení č. 11: Zrušení nutnosti účtovat v podvojném účetnictví
Synod ruší povinnost farních sborů účtovat v podvojné soustavě účetnictví.
Usnesení č. 12: Brandýs nad Labem - Informace o majetkové křivdě farního sboru ČCE v Brandýse nad
Labem
I. Konvent Poděbradského seniorátu Českobratrské církve evangelické bere na vědomí
1. informaci o majetkové křivdě farního sboru ČCE v Brandýse nad Labem, která se stala v roce 1978
formou zboření kostela, fary a zabrání příslušných pozemků ve výši 7,357.470,-- Kč;
2. návrh na narovnání této křivdy ve výši 2,500.000,-- Kč formou odpuštění plateb brandýského sboru do
Personálního fondu ČCE v letech 2014 – 2031.
II. Konvent Poděbradského seniorátu Českobratrské církve evangelické doporučuje 4. zasedání 33. synodu, které se
uskuteční v roce 2014, projednat návrh podle bodu I./2. tohoto usnesení a zohlednit mimořádné okolnosti
majetkové křivdy farního sboru ČCE v Brandýse nad Labem.
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Miroslav Pfann, senior
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