Ústecký seniorát
Českobratrské církve evangelické

ZÁPIS ZE 7.ZASEDÁNÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU
Ústeckého seniorátu.
Dne:3.9.2012
*Přítomni: J.Bureš, V.Erdingerová, A.Hálová, J.Kupka
1.Biblický úvod: J.Kupka
2.Kontrola zápisu z minulého zasedání: Zápis schválen.
3. Nesplněné úkoly z minulého zápisu: Br. Kraus / nový seniorátní účetní/ bude pozván na příští zasedání
v říjnu./ Bude domluven objem činností, které bude sen.účetní vykonávat/.
4. Dary FS ČCE Praha Vinohrady: finanční dary již sbory v Lounech a Chotiněvsi obdržely. Odeslána
poděkování.
5. Představení kandidáta církevní služby Jakuba Malého z Třebenic: dnes se omluvil, je pozván na příští
zasedání SV
6. FS ČCE Ústí n.L. – konec mandátu Správní komise: Mandát Správní komise končí k 30.9.2012. SV
konstatuje, že Správní komise splnila všechny úkoly : a/dala do pořádku sborové účetnictví za poslední 4
roky a zavedla hospodářský a spisový řád sboru b/ zorganizovala výroční sborové shromáždění, c/ zajistila
půjčku 250.000 Kč na rekonstrukci farního bytu, která již brzy započne.Byl přečten zápis Správní komise
z předešlého zasedání. Poslední zasedání Správní komise proběhne 25.9.2012 za přítomnosti Seniorátního
výboru. Stále zůstává nevyřešeno: svod vody v Trmicích stále neopraven . Zůstává také otevřena otázka
prodeje objektu v Trmicích. Zatím jsou nesplaceny seniorátní repartice za rok 2011. Odložené splátky měly
být splaceny do 30.6.2012. Na dvě urgence doposud nepřišla žádná reakce. Není zaplacena předepsaná část
seniorátních repartic za rok 2012. SV se dále zamýšlel nad budoucností sboru v Ústí nad Labem. Očekáváme
od staršovstva sboru dostatečnou komunikaci a informace o dění ve sboru. Za rok se sejdeme na společném
setkání, abychom situaci společně zhodnotily.
7. FS ČCE Žatec –žádost J.Veselého o odložení visitace ze zdravotních důvodů: SV se vyjádřil pro
odložení visitace na 21.11.2012.
-nájemní smlouva: SV byl předložen nový návrh nájemní smlouvy na pronájem sborového bytu. SV
schvaluje tento návrh smlouvy s touto úpravou: smlouva bez přílohy.
- opakovaná volba br.f.Veselého: rozhovor odložen po vizitaci
8.Konvent 2012 – příprava: bude vypracována společná zpráva všech členů SV o dění v seniorátu. /.
- seniorátní hospodaření: SV navrhne konventu převést finanční přebytek z FSF na Pomocný fond ústeckého
seniorátu.
- volby konseniora: kandidát SV je Jiří Bureš. Ten se do 30.9.2012 rozhodne, zda kandidaturu přijme.
- přípravné jednání konventu /předsednictvo konventu a SV /bude 29.9.2012 v Lounech od 10 hod.
9. Nové seniorátní webové stránky: návrh představen členům SV, J.Bureš navrhl zařadit tabulku komunikace
sborů a SV – vypracuje návrh .
10. Sliby staršovstev: 9.9.2012 v Lounech /předsedá s.J.Kupka/ , 30.9.2012 v Děčíně /A.Hálová/, slib
sjednoceného sboru Chomutov – Kadaň 14.10.2012 /s.J.Kupka/.
11.Zpráva o činnosti seniorát. poradního odboru hudebního: J.Bureš : podzimní setkání 10.11.2012
v Teplicích /host: M.Esterle z Plzně/ pro zpěváky. Plánováno také setkání pro doprovázející varhaníky.
PO pro rodiny s dětmi: požádat předsedu Jana Opočenského o plán akcí. Podobně i u ostatních PO seniorátu.
* Příští zasedání SV: 8.10.2012 od 16 hod.v Krabčicích. Pobožnost: J.Bureš.
* Zapsala: Alena Hálová
Verifikoval (a zkrátil): J.Kupka

Kancelář seniorátního výboru:Krabčice u Roudnice nad Labem č.26,PSČ411 87,tel.739244737, ustecky-seniorat@evangnet.cz

