Ústecký seniorát
Českobratrské církve evangelické

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU Ústeckého
seniorátu.
Dne : 4.6.2012
* Přítomni: J.Bureš, V.Erdingerová, A.Hálová, J.Kupka
1.Biblický úvod: V.Erdingerová
2.Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Seniorátní účetnictví: /viz bod č.3 minulého zápisu/:
Předání účetnictví Br.Krausovi proběhne až po ukončení účetního roku 2012. Předpokládáme
v únoru 2013. SV se rozhodl pozvat br.Krause na své zasedání aby byl domluven objem činností,
které bude seniorátní účetní vykonávat.
4. FS Chomutov – pronájem bytu: /viz bod č.4 minulého zápisu/:
Byla schválena žádost o půjčku z Jeronýmovy Jednoty na projekt rekonstrukce sborového bytu
v Chomutově. Sbor již obdržel finance.
5. FS Žatec - nájemní smlouva na pronájem bytu:
/ad bod č.4 minulého zápisu/:
Poslední verze nájemní smlouvy konsultována s právničkou s.Burešovou. Ta konstatovala, že
smlouvu lze doporučit ke schválení až po doplnění výměry zahrady a přesunutí článku o užívání
zahrady z přílohy do samotné smlouvy. Zúčastněné strany budou k těmto úpravám vyzváni.
6.Sliby staršovstev:
FS Žatec: slib složen při shromáždění 20.5.2012, vedeném J.Burešem, který v rozhovoru zdůraznil
nutnost přípravy na samofinancování sborů. Také upozornil nové staršovstvo, že je nutností změnit
dosavadní praxi staršovstva minulého, které se pravidelně nescházelo k zasedání.
FS Třebenice: vykoná J.Kupka .FS Děčín a Louny: po prázdninách.
7. FS Ústí nad Labem: /viz bod č.7 minulého zápisu/:
proběhla revize sborového účetnictví, provedená revizní komisí ustanovenou SV. Revizoři
sborového účetnictví z FS ČCE v Ústí nad Labem se nezúčastnili, přestože byli pozváni. Revizní
komise konstatovala, že finančního daru z GAW bylo v zásadě použito v souladu se žádostí. Nalezla
však množství formálních chyb ve způsobu vedení účetnictví /nedoloženy řádné doklady
k proplacenému cestného, výdajové doklady na více účelů a další účetní chyby/. SV se pozastavuje
nad tím, že byly provedeny některé práce na rekonstrukci domu nekoncepčně a tudíž výsledkem je
stále neobyvatelný byt pro s.farářku.
8. Finanční dar z FS Praha Vinohrady:
- FS Praha Vinohrady se rozhodl udělit některému sboru ústeckého seniorátu finanční dar. Požádal
SV o doporučení vhodného příjemce. SV doporučuje udělení tohoto finančního daru FS v Lounech
a FS v Chotiněvsi, přičemž ponechal na rozhodnutí samotného dárce, jak bude dar rozdělen.
9. Konvent:
Konsultováno s předsedou konventu T.Pavelkou. Termín pravděpodobně 3.11.2012 v Třebenicích.
Bude pozván David Sedláček: Téma: zkušenost z fungování sloučených sborů, využití pro
představu pravděpodobného vývoje seniorátu.
-zprávy: z důvodu zabránění duplicity a urychlení jednání konventu se SV pokusí na doporučení
předsedy konventu vypracovat pouze jednu společnou zprávu o seniorátu, místo dosavadní praxe více
zpráv jednotlivých členů seniorátu.
10. Žádosti na Jeronýmovu Jednotu:
- FS Žatec: žádá 7 000 Kč /účel: zpracování projektové dokumentace na opravu střechy/.
SV nedoporučuje / viz bod č. 4 minulého zápisu/.Br.senior Kupka bude informovat Jeronýmovu
Jednotu.
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- FS Ústí nad Labem: žádá o půjčku (resp. dar) na 250 000 Kč od celocírkevní JJ na rekonstrukci
farního bytu a dar 13 901 Kč od seniorátní JJ na splacení dluhu u celocírkevní JJ.
J.Kupka seznámil SV s mailem předsedy správní komise Tomáše Pavelky z 4.6.2012. Ten v něm
informuje, že SK žádá o prodloužení použitelnosti daru z JJ z minulého roku a konstatuje, že dar
z minulého roku nebyl sborem použit celý, a často ani ne na určené účely. V roce 2011 žádal sbor
Ústí nad Labem JJ o dar na novou elektroinstalaci a svod okapové vody v Trmicích. Elektroinstalace
je hotová, byla však vyúčtována GAW. T. Pavelka zpětně dohledal, že z daru JJ bylo vyčerpáno
12 559.90 Kč. Svod vody však do dnešního dne nebyl proveden, sboru hrozí pokuta od města
(dešťová voda teče na chodník). Staršovstvo sboru v Ústí navíc nevyúčtovalo využití daru seniorátní
JJ, jak se k tomu zavázalo. SV dopis vzal na vědomí. SV z těchto důvodů nedoporučuje dar od
seniorátní JJ v plné výši.
Na základě telefonické konsultace s předsedou správní komise naopak SV doporučuje žádost o
půjčku z JJ ve výši 250 000 Kč, která by měla být v následujících letech vyrovnána dary JJ v téže
výši. Sbor totiž není v žádném případě schopen takto vysokou půjčku splatit. K žádosti připojíme
dopis s vysvětlením situace sboru a neúčelným naložením s půjčkou z r.2008. Na starost si jej vezme
Jiří Bureš a pokusí se za tímto účelem oslovit i s. farářku Molnárovou. Nutné dodat žádosti v písemné
podobě.
- Teplice: žádá o dar 20 000 Kč. Doporučeno.
- Děčín: žádá o dar 450 000 Kč /na rekonstrukci farního bytu pro nového kazatele/. SV podporuje
věcný záměr na rekonstrukci farního bytu, výši daru však ponecháváme na rozhodnutí JJ.
- FS Litoměřice:
žádost o překlenovací půjčku ve výši 303 000 Kč. Půjčka z JJ z r. 2011 byla přiznána, ale sborem
v termínu nebyla splacena dle smlouvy /do 29.2.2012/.Z toho důvodu, že nebyly dodrženy podmínky
smlouvy, JJ vyzývá nyní sbor k vrácení finanční částky. SV doporučuje žádost o překlenovací úvěr
ve výši 303 000 Kč .
*11. Žádost o prostředky z pomocného fondu ústeckého seniorátu:
- FS Ústí nad Labem: žádá o uhrazení cestovného členům správní komise do Ústí nad Labem.
O žádostech rozhoduje správní rada pomocného fondu ústeckého seniorátu. Vzhledem k tomu, že
sbor může žádat pouze 1x za dva roky, SV doporučuje správní komisi, aby požádala o vyúčtování
cestovného z pomocného fondu ÚS jednorázově až po ukončení činnosti správní komise.
* 12. schůzka SV a ÚCK 19.6.2012
* 13. Budoucnost seniorátu:
- SV diskutoval o možných podobách vývoje seniorátu a jeho jednotlivých sborů.
* Příští zasedání SV 3.9.2012 v Krabčicích.
/Pobožnost: Hálová/.
* Zapsala: Alena Hálová

Verifikoval (a zkrátil) Jan Kupka
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