Zkrácený zápis z 2. zasedání Seniorátního výboru ústeckého seniorátu dne
13.2.2012
Dne: 14.2.2012 v 15 hod. v Krabčicích
Přítomni: Bureš, Erdingerová, Hálová, Kupka
Host: Tomáš Pavelka
1. Schválena přítomnost hosta Tomáše Pavelky / předsedy správní komise pro FS Ústí
nad Labem/ na části zasedání, týkající se sboru v Ústí nad Labem
2. Úvodní pobožnost: V.Erdingerová
3. Zpráva předsedy správní komise FS Ústí nad Labem:
Br.f.Tomáš Pavelka – předseda správní komise FS ČCE Ústí nad Labem byl pozván,
aby podal informace SV ohledně předávání správy sboru v Ústí nad Labem správní
komisi.
společné setkání Správní komise bylo svoláno na 14.2.2012 do Ústí nad Labem.
Předseda správní komise převzal účetní doklady sboru od roku 2005 do září 2011 od
seniorátní účetní p.Hartové. Za rok 2010 vyhotovena a rozeslána dosud chybějící
uzávěrka. Po dodání zbývajících účetních dokladů vypracuje předseda správní komise
uzávěrku účetnictví za rok 2011. Přesnou finanční analysu za rok 2011 v tuto chvíli
nelze provést.
* Cestovní náhrady správní komise:
Tyto náhrady by měl správně hradit FS Ústí nad Labem. Je však možné (a vhodné)
hradit je z prostředků seniorátu /např. z pomocného fondu/, sbor o to však musí
písemně požádat (viz Statut PF ÚS schválený 1.zasedáním 33.konventu ústeckého
seniorátu.
* Výroční sborové shromáždění FS Ústí nad Labem:
- Řídit by ho měla správní komise. Zástupce SV by měl být přítomen.
4. Projednávání chyb v procedurách a zápisech sborových shromáždění ve FS ČCE
v Žatci, br. senior informoval SV o návštěvě staršovstva v Žatci a o rozhovoru ohledně
tamních nájemních smluv.
5. Sbírka do Pomocného fondu ústeckého seniorátu bude vyhlášena na květen 2012.
6. V tomto roce proběhnou 2 řádné vizitace na sborech, a to ve FS v Žatci (v září) a ve
FS v Litoměřicích (listopad).
7. Do Ústředního sjromáždění Jeronýmovy jednoty navrhuje SV jako řádného člena
Jakuba Pavlise z Děčína a jako náhradníka br.faráře Mariána Šustáka z Mostu.
8. SV dává doporučení br. faráři Mariánu Šustákovi na prodloužení jeho kaplanské
služby v Nemocnici Most.
9. SV má do 15.3.2012 podat zprávu Synodní radě o provedení kontrol evidenčních
dotazníků ze sborů seniorátu. Jednotlivé sbory by měly vyplněné dotazníky dodat
seniorátu do konce února 2012 písemně i elektronicky. Došlé dotazníky Jan Kupka
rozešle členům SV ke kontrole dle rozdělení sborů.
10. SV vzal na vědomí smlouvu o užívání společného kostela mezi FS ČCE v Ústí nad
Labem a sborem CČSH.
11. SV schválil pravidla oběhu účetních dokladů ( k nahlédnutí v sídle SV).
12. SV opět projednával žádost o sloučení FS ČCE v Kadani s FS ČCE v Chomutově.
K tomuto sloučení podá na Synod doporučení.

13. Na příštím zasedání SV bude provedena kontrola, zda jsou řádně plněna usnesení
Konventu i SV za uplynulých 6 měsíců.
14. Příští zasedání SV 12.3.2012 od 15,30 hod. v Krabčicích.
Schůze byla ukončena společnou modlitbou v 17.50.

