Zkrácený zápis z 1. zasedání Seniorátního výboru ústeckého seniorátu dne
16.1.2012
Dne: 16.1.2012 v 15,30 hod. v Litoměřicích
* Přítomni: Bureš, Erdingerová, Hálová, Kupka
* Pobožnost: J.Bureš
* 1. Schválení zápisu z 12. zasedání seniorátního výboru :
Přečten zápis z 12. zasedání sen.výboru konaného 12.12.2011 v Krabčicích. Zápis byl
schválen.
* 2. FS ČCE Ústí nad Labem – správní komise:
Ve FS ČCE Ústí nad Labem byla 14.12.2011 provedena kontrola náprav nedostatků
zjištěných při revizi hospodaření sboru
/ V.Erdingerová, J.Křivohlavý, M.Zeidlerová – revizoři hospodaření sboru, Jan Kupka
jako zapisovatel, A.Dobrovolný nepřítomen/. Hospodaření sboru stále není v
uspokojivém stavu, účetní s. Hartové sbor nedodává řádně podklady. Nezvykle vysoká
spotřeba vody ve sborovém domě v Trmicích není řešena.
Revizní komise se také seznamovala se stavem farního bytu, který je v tuto chvíli
neobyvatelný, takže s. farářka bydlí střídavě v Německu a střídavě v nevyhovujících
podmínkách ve sborových prostorách. Staršovstvo nemá představu, jak dlouhodobé
problémy sboru řešit.
Z těchto důvodů a z vážného posouzení stavu FS ČCE v Ústí nad Labem SV rozhodl o
pozastavení činnosti staršovstva v dotčeném sboru, a to od 1.2.2012 do 30.9.2012. Na
toto období ustanovuje SV Správní komisi ve složení: Tomáš Pavelka (předseda, Aleš
Dobrovolný (místopředseda), Marie Molnárová, Mahulena Čejková, Marián Šusták a
Jaromír Křivohlavý. Seniorátní výbor zadává správní komisi řešit tyto úkoly:
1.) Napravit všechny nedostatky ve vedení pokladny a v hospodaření sboru,
dohlédnout na řádné předání všech účetních dokladů s.účetní Hartové, a zajistit
tak uzavření hospodaření sboru za rok 2011.
2.) Zorganizovat výroční sborové shromáždění do konce března 2012.
3.) Pomoci sboru vyřešit situaci okolo bydlení s. farářky Molnárové, zařídit nebo
alespoň připravit opravu farního bytu, vyřešit otázky ohledně nájemní smlouvy s.
farářky a placení energií.
4.) Pokusit se spolu se staršovstvem a členy sboru, na základě zjištění přesného
hospodářského stavu, načrtnout budoucnost sboru v nejbližších letech.
5.) Zjistit současný stav sborových budov (kostel v Trmicích – je prodejný? Za jakou
cenu?; Kostel apoštola Pavla – je podepsána a plněna smlouva s CČSH?; V jakém
stavu je fara? Nejsou na faře ještě další prostory vhodné k pronájmu?)
*3. Zápisy z jednání SV:
Seniorátní výbor podpořil návrh br. seniora uveřejňovat výtah ze zápisů ze zasedání SV
na seniorátním webu.
* 4. Pravidla oběhu účetních dokladů:
Projednání odloženo na příští zasedání z důvodu důležitosti tohoto úkolu a nedostatku
času k tomu vyhrazenému.

*5. FS ČCE v Žatci
SV se zabýval chybějícími dokumenty z opakovaného sborového shromáždění v Žatci,
jakož i nájemními smlouvami, jejichž znění nepokládá za šťastné pro hospodaření sboru.
Sbor bude upozorněn, že smlouvy na pronájem nezcizitelných nemovitostí musí být dle
řádů ČCE schváleny sborovým shromážděním a SV, a to ještě před jejich podpisem!
*6. Slib staršovstva FS ČCE Děčín se uskuteční 12.2.2012.
*7. Koncepce seniorátního Poradního odboru hudebního:
Br. senior J. Kupka navrhl, aby se seniorátní PO hudební také zabýval pomocí pro
začínající varhaníky. Také pro ty, kdo se chtějí naučit základy jednoduchého doprovodu
na nástroj při bohoslužbách. Je to potřebné zvláště pro sbory, kde není žádný
doprovázející. SV návrh podpořil a schválil koncepci seniorátního poradního odboru
hudebního. Jiří Bureš bude průběžně informovat SV o připravovaných aktivitách tohoto
PO. Zpráva o činnosti bude zařazena do programu konventů seniorátu.
* Příští schůze bude 13.2.2012 od 15 hodin v Krabčicích. Pobožnost má na starosti
s.Erdingerová.
Schůze byla ukončena modlitbou v 19h.

