Ústecký seniorát
Českobratrské církve evangelické

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU Ústeckého seniorátu
Dne 14.5.2012
* Přítomni: J. Bureš,V. Erdingerová,A.Hálová, J.Kupka
1. Pobožnost:: Jiří Bureš /Ž119/
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání: zápis schválen.
3. Seniorátní účetnictví:
- v nejbližších dnech bude projednáno pověření Ivo Krause z Loun vedením podvojného
účetnictví ústeckého seniorátu v elektronické podobě a dohledu nad účetními zprávami ze sborů
seniorátu . Dle potřeby by prováděl také konsultace se sborovými účetními. Pověřen by byl
zkušebně na 1 rok. Ještě předtím to bude projednáno s dosavadní seniorátní účetní s.Elisovou.
4. FS Chomutov – pronájem bytu:
/ad bod č.5 z minulého zápisu/: schválená žádost o půjčku z Jeronýmovy Jednoty na projekt
rekonstrukce sborového bytu v Chomutově byla již odeslána ÚCK ČCE.
4. FS Žatec – nájemní smlouva na pronájem bytu a zahrady:
/ad bod 7 z minulého zápisu/
- br.senior Jan Kupka konstatoval, že vázne komunikace mezi br.f.Janem Veselým a nájemníkem
/kurátorem/ br.Polákem. Je nutné, aby br.f.Veselý byl schopen domluvy s kurátorem (a naopak) a
se staršovstem jako celkem, a až poté předložil SV smlouvu k vyjádření. SV nedoporučí letošní
žádost žateckého sboru o dar z Jeronýmovy Jednoty na opravu střechy kostela, dokud nebude
vyřešen pronájem bytu způsobem, který nebude pro sbor finančně nevýhodný.
5. Zpráva ze zasedání Hospodářské komise Synodu:
- zprávu podala s.Erdingerová.
- zdůrazněna nutnost kontroly nevýhodných smluv ve sborech.
- uvažuje se o přesunutí příštího zasedání Synodu na Moravu, konkrétně do Vsetína. Zatím
nebylo definitivně rozhodnuto.
- sbory musí počítat s odlukou církví od státu a samofinancování v jakékoliv politické konstelaci
a se zhruba zdvojnásobením nynějších průměrných rozpočtů
- sbory, které jsou více jak 10 let neobsazeny duchovním budou pravděpodobně v budoucnu
směřovat ke slučování se sbory obsazenými.
6. Sliby nových staršovstev:
Žatec : vykoná Jiří Bureš, termín 20.5.2012.
Třebenice: vykoná Jan Kupka, termín v jednání. Děčín a Louny: bude projednáno na příštím
zasedání.
7. FS Ústí nad Labem :
- br.senior Jan Kupka konstatoval, že ani po opakovaných urgencích s.f. Molárová nedodala
požadovanou zprávu z podporovaného místa na Synod. Zprávu tedy vypracoval předseda
správní komise Tomáš Pavelka. Byla zaslána SV a poté SR. Zprávy z podporovaného místa jsou
předkládány dle řádů Synodu.
- studijní pobyt s.Molnárové /2 týdny v Německu/ viz bod.č. 8 zápisu z minulého zasedání/:
správní komise, SK a poté i SV studijní pobyt nakonec schválili.
- rekonstrukce farního bytu:/ viz bod č .8 zápisu z minulého zasedání/:
v r.2008 sbor obdržel půjčku z JJ na rekonstrukci bytu ve výši 250 000 Kč. Senior měl možnost
nahlédnout do dokladů o využití této půjčky a konstatoval, že působí velmi chaoticky a zmatečně.
Firmě, která prováděla práce na rekonstrukci bytu sbor stále dluží. Byt je neobyvatelný. SV
doporučuje Správní komisi prověřit využití finančních prostředků na rekonstrukci.
SV ustanovil na žádost předsedy SK T.Pavelky revizní komisi v Ústí n.L. ve složení::
V.Erdingerová, M.Zeidlerová a revizoři účetnictví ústeckého sboru. T.Pavelka se zúčastní jako
konzultant a zapisovatel.Termín revize byl stanoven na 2.6. od 10.00 v Ústí nad Labem.
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8. Informace ze setkání synodního seniora, sen.kurátorky seniora Kupky a f.Molnárové:
- br. senior Kupka stručně informovalo tomto setkání.
9. Setkání SV se SR : /viz bod 9 zápisu z minulého zasedání/
- společné setkání se uskuteční 19.6. 2012 ve 14.15 hod. \odjezd z Krabčic ve 13 hod., v Ltm ve
12,30 hod./
Téma: situace ve FS Ústí nad Labem
10. Seniorátní sbírka –Pomocný fond ústeckého seniorátu: /viz bod10 zápisu
z minul.zasedání/:
výnos sbírky budou sbory odesílat na seniorátní účet.
11. Rozdělení odměn kazatelům:
Odměny rozdělovány podle klíče: základní odměnu dostávají ti, kdo plní své sborové povinnosti.
Nadto dostávají další odměnu ti, kdo pracují navíc i pro seniorát. Kdo neplní své povinnosti,
nedostává odměnu žádnou.
J.Bureš: Při rozdělování odměn by mělo být zohledněna dobrá komunikace se SV.
12. seniorátní web:
rekonstrukce by měla být dokončena v letních měsících
13.konvent příprava:
- návrh termínu a místa: 3.11.2012 v Třebenicích
- na příštím zasedání stanovit téma konventu/ kam chceme seniorát směrovat…/Návrh: pozvat
f.Sedláčka – popsat model fungování sloučených sborů, využít to pro představu pravděpodobného
vývoje našeho seniorátu.
- Konvent se musí uskutečnit do tohoto data, br. Burešovi končí mandát pro funkci konseniora
- br.senior Kupka navrhuje kriteria pro hodnocení udržitelnosti sboru:
1/ schopnost hradit odvod do PF a vyrovnané hospodaření
2/ strategické místo sboru
3/ živost sboru
14. obnovení presbyterních konferencí:
- návrh br.seniora Kupky na obnovení presbyterních konferencí (jak navrhoval již dříve Jaroslav
Švejda – chomutovský presbyter).
15. zprávy z pastorální konference:
-hostem br. Stolař
- zdůrazněna blízkost samofinancování církve /možný časový horizont 1 rok až 17 let/
- předpokládané zdvojnásobení průměrných rozpočtů sborů: z nynějších pruměrně 300 000 Kč na
600 000 Kč. Ve sborech s nižším počtem salárníků, než je průměrné číslo, to bude ještě více
16. Malé sbory /Materiál pro synod/:
- byli jsme seznámeni s tématem 2.zasedání Synodu – „Malé sbory“ – a s jeho východisky, jak
vyplynuly z dotazníku, který SV vyplňovaly v loňském roce
17.Příští zasedání SV:
4.6.2012 od 16 hod. v Krabčicích. Tématem: budoucí možná podoba seniorátu.
Pobožnost: V.Erdingerová
Zapsala: Alena Hálová.

Verifikoval: Jan Kupka
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