Rukověť 2017
metodická pomůcka faráře a člena staršovstva
k tématu
„náš sbor a jeho povinnosti k seniorátu a církvi“
aneb pokus o praktického průvodce sboru
Seniorátní výbor Ústeckého seniorátu (SV ÚS)
Martina Šeráková Vlková – seniorka (2013 - 2019)
Vlasta Erdingerová – seniorátní kurátorka (2015 - 2021)
Zdeněk Bárta – náměstek seniorky (2013 – 31.3.2017)
Tomáš Matějovský (od 1.4.2017 – do konventu 2017)
Alena Hálová – náměstkyně seniorát. kurátorky (2012 - 2018)
Adresa a kontakty kanceláře:
SV ÚS ČCE, Martina Šeráková Vlková, Krabčice 26, 41187,
telefon: 603 180 259
Seniorátní pokladní:
Vlasta Erdingerová, Rovné 48, Krabčice, 737 284 762;
Mail: ustecky-seniorat@evangnet.cz
Stránky: http://ustecky-seniorat.evangnet.cz
Číslo sen účtu: 1002737369/0800

Důležitá data setkání:
 Schůze SV ÚS se konají zpravidla každé druhé
pondělí v měsíci. (20.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6.)
 Pastorálky farářů se konají každý první pátek
v měsíci.
 3. zasedání 34. synodu ČCE: 18. – 21. 5. 2017
 Setkání kurátorů: 29. 4. 2017
 Presbyterní konference: 23. 9. 2017
 Konvent ÚS předpokládané konání: 4. 11. 2017

2017

Seniorátní kalendář
leden
- odeslat do 31. 1. sbírku na bohoslovce
únor
- ! POZOR vyplnit elektronicky statistiky i ekonom. výkazy
(hospodaření i rozpočet) na http://www.evangnet.cz
(přes menu ČCE > statistika > Evidenční dotazník - Výkaz
hospodaření) DŮLEŽITÉ!
březen
- na postní neděli (5.3.) vykonat sbírku na tisk ČCE
- do konce měsíce vykonat sborové shromáždění a do 14
dnů od konání odeslat zápis ze VSS na seniorát se všemi
zprávami a schválenými podepsanými evidenčními
dotazníky a výkazy hospodaření (2 vyhotovení – sbor, SV)
duben
- do 5. 4. odeslat výtěžek sbírky na tisk ČCE a jinou publikační
činnost
- na Velikonoční neděli 16.4. vykonat sbírku na HDL JJ,
- termín odevzdání žádosti na dar či půjčku z JJ (přes SV)
květen
- vyhlásit začátek sbírky darů JJ – do konce května nahlásit SV
- do 16. 5. odeslat výtěžek sbírky na HDL JJ
- vykonat sbírku na Pomocný fond Ústeckého seniorátu a
odeslat do 30. 6. na účet SV
- do konce měsíce nahlásit výtěžek sbírky darů JJ
- do konce měsíce odeslat polovinu odvodu do PF
červen
- vyslat zástupce na seniorátní shromáždění JJ
- na Svatodušní svátky 4.6. vykonat sbírku na Diakonii
- do konce měsíce odeslat: výtěžek sbírky darů JJ
- polovinu obou repartic (seniorátní i celocírkevní)
- vykonat sbírku solidarity POZOR závisí na ní možnost
sboru čerpat solidární prostředky na úlevu na PF!
červenec
- do 4.7. odeslat výtěžek sbírky na Diakonii
- do konce měsíce odeslat výtěžek sbírky solidarity
- možno žádat o prostředky z Pomocného fondu ÚS
září
- první neděli v září (3.9.) vykonat sbírku pro Křesťanskou
službu a odeslat do měsíce
říjen
- možnost podání žádosti na grant ČCE pro rozvojové
projekty (orientačně 15.10.) granty@e-cirkev.cz.
- do 4.10. odeslat výtěžek sbírky pro Křesťanskou službu
- Díkčinění - vykonat sbírku na charitativní a soc. pomoc
- sbírka JTD
- odvod PF na účet SRPF
listopad
- možnost odeslat žádost o snížení odvodu PF (přes SV)
- vyslat zástupce sboru na konvent (4.11.)
- 15.11. uzávěrka žádostí seniorátních mikroprojektů
- do konce měsíce odeslat sbírky JTD a pro Křesť.službu
- druhé splátky obou repartic

prosinec
25. 12. vykonat sbírku na bohoslovce a vikariát a odeslat do
konce ledna roku 2018
Sbírky a k čemu slouží odkaz: http://srpf.evangnet.cz.
Celocírkevní i seniorátní sbírky (10+1) jsou povinné!
- kontrola plateb celocírkevních sbírek!
- Stav i odvody řádných plateb
- plnění splátkových kalendářů
- ostatní informace o PF a sbírky solidarity
- formulář žádosti o příspěvek ze solidárních prostředků
na odvod do PF – úleva z výše platby Personálního fondu
Úleva výše platby Personálního fondu (PF).
Neboli oficiálně: Žádost o příspěvek ze solidárních prostředků na
odvod do PF
- Žádost je třeba přes SV ÚS doručit nejpozději do 30. listopadu
na správní radu PF.
a) Sbor může žádat max. 2x za 10 let,
b) Požádat o rozložení podpory do několika po sobě jdoucích
let
Pomocný fond ÚS (PF ÚS)
Účelem fondu je pomáhat sborům, které se dostanou do
dočasné krizové finanční situace, ve které nejsou schopny
zajistit ani běžný chod sboru. V míře, stanovené každoročně
správní radou, slouží fond i na podporu činnosti seniorátních
odborů. Fond bude doplňován každoročně do 30. 6. seniorátní
sbírkou. Seniorátní sbírka se koná v měsíci květnu. Po datu 30. 6.
je také možné z fondu čerpat. Žádost o příspěvek z PF ÚS
podává sbor a seniorátní odbor písemně na adresu Seniorátního
výboru dále jen SV. Žádost může sbor podat maximálně 1x za
2 roky a SV může dotyčný sbor požádat o podrobnější rozklad
hospodaření sboru. Částka, o jejíž výši rozhodne správní rada PF
ÚS, bude vyplacena jako dar v 2. polovině kalendářního roku,
nerozhodne-li správní rada jinak.

sbírka se koná v květnu, odevzdává se do 30. 6.

zasílá se na účet SV ÚS (1002737369/0800), pod
variabilním symbolem 12345
Jeronýmova Jednota (JJ)
Jsou stavební fondy církve zaměřené na podporu stavebnictví a
oprav církevního majetku. Zdroje se doplňují třemi způsoby:








Archová sbírka JJ (Sbírka darů), posílá se na účet seniorátu
1002737369/0800, VS: 914100xxxx do května roku 2018,
Hlavní Dar Lásky (HDL), koná se pravidelně na velikonoční neděli
(16. 4. 2017) posílá se na účet: 7171717171/2700, VS 914200xxxx
Jubilejní Toleranční Dar (JTD); koná se pravidelně v říjnu. JTD i
HDL se posílají na účet: 7171717171/2700, VS: 914300xxxx
Podporu z celocírkevní či seniorátní Jeronýmovy jednoty lze
žádat přes SV na předepsaném formuláři do konce dubna.

http://www.e-cirkev.cz/clanek/251-Zadosti-o-dary-apujcky/index.htm
Člen SV v představenstvu JJ: Vlasta Erdingerová,
737 284 762; erdingerova.krabcice@diakoniecce.cz

Grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty:
Cílem výzvy je podpořit otevírání evangelických sborů a jejich
službu širší společnosti.
Projekty předkládané v rámci výzvy musí svým zaměřením
pomáhat v naplňování základního poslání a cílů
a) Budovaní sboru a misie (základní cíl: rozvoj společenství a
služby sboru).
b) Vychova a vzdělávání (základní cíl: vést lidi k víře)
Velký grant ČCE
Určen na velké projekty. Uzávěrka žádostí: říjen, nutno doložit
projekt + vyjádření SV, více na granty@e-cirkev.cz
Mikroprojekty ÚS
Určen na drobné projekty sborů ÚS. Uzávěrka žádostí: 15.
listopadu 2017 – doručit SV
Personální fond (PF)
Standardní odvod na 100% úvazek je pro rok 2017 stanoven na
100 000,- Kč.
Odesílá se na účet: 478 496 973/0300 VS: 919100xxxx. (místo x
doplňte číslo sboru)
Administrované sbory odvádějí pětinu z předpisu
administrujícímu sboru, 2017: 20 000,-/rok,(1 666,-/měs.)
Všechny dokumenty, smlouvy a materiály církve:
http://www.e-cirkev.cz/rubrika/64-Dokumenty/index.htm
- smlouvy, kde jde o prodej či nájem sborových prostor delších
než 3 roky podléhá schválení SV ÚS
- všechny povolací listiny musí být tvořeny v součinnosti se SV
ÚS a SR ČCE
- Pokud staršovstva sborů začínají o některých z výše uvedených
věcí jednat, je v zájmu urychlení celé věci přizvat k jednání SV, či
písemně předpokládaný tvar předložit ke komentáři SV.
Děkujeme!
Repartice
Repartice jsou povinné odvody na správu seniorátu a církve.
Jsou vypisovány pro každý rok a jsou dvojí a pro sbory je jejich
odvod povinný.
Repartice celocírkevní (CCR):
 stanovuje synod ČCE
(2017 ústecký seniorát: 148 700,- Kč)
 CCR se zasílají na účet 7171717171/2700 pod variabilním
symbolem 918100xxxx; .
Repartice seniorátní (sen rep):

stanovuje konvent ÚS (2016) pro rok 2017: 47 000,- Kč




zasílají se na účet SV ÚS (1002737369/0800) pod
variabilním symbolem 920110xxxx;
Při obou odvodech dávejte prosím přednost jednorázové
platbě na počátku kalendářního roku odvodu (lze je také
odeslat ve dvou splátkách a to nejpozději k 30. červnu a 30.
listopadu)

Sbor

Celocírkevní Seniorátní
repartice
repartice

Celkem

Děčín

22 608,-

Duchcov

1 288,-

408,-

1 696,-

Chomutov

9 998,-

3 171,-

13 169,-

Chotiněves

14 004,-

4 441,-

18 445,-

Krabčice

15 959,-

5 060,-

21 019,-

Libkovice

3 919,-

1 243,-

5 162,-

Litoměřice

15 085,-

4 784,-

19 869,-

Louny

9 742,-

3090,-

12 832,-

Most

13 066,-

4 144,-

17 210,-

Roudnice

8 128,-

2 578,-

10 706,-

Teplice

13 003,-

4 124,-

17 127,-

Třebenice

7 728,-

2 451,-

10 179,-

Ústí

4 176,-

1 325,-

5 501,-

Žatec

9 496,-

3 011,-

12 507,-

148 200,-

47 000,-

195 200,-

Celkem

7 170,-

29 778,-

Poradní odbory
 PO hudební:
Martin Hrdlička, 731 475 213, xHrdlickaM@seznam.cz, Eva
Jana Benešová (Chom.) Alena Hálová (Chot.), Pavel Klinecký
(Třeb.)
 PO pro mládež:
Tomáš Matějovský + SOM usteckamladez@gmail.com
 PO pro práci s dětmi:
Dan Páleník, na PalenikDan@seznam.cz zasílejte kontakty na
učitele NŠ, náboženství a rodiče s dětmi, které máte ve sboru!
Jan Zalabák, Klinečtí ml. (Třebenice)
 PO stavební:
Jaromír Křivohlavý, Svatopluka Čecha, Třebenice,
602 469 075, jaromir@krivohlavy.cz
Jakub Pavlis (Děčín) 605 463 621, Karolína Klinecká (Třeb)
 PO teologický:
Jiří Šamšula (Ltm), Tomáš Pavelka (Louny)
 PO pro práci s laiky
Tomáš Pavelka – vzdělávání, Vlasta Erdingerová – setkávání
kurátorů
 PO mediální:
Joel Ruml (sen.farář)
 PO ekonomický:
Vlasta Erdingerová, 737 284 762;

Funkční období
Faráři:
Bárta Zdeněk, Litoměřice: do 31. 3. 2017
Administrátor - Chotiněves: od 1. 1. 2016
K|inecký Pavel – Třebenice: do 30. 9. 2021
Matějovský Tomáš, Děčín: do 31. 8. 2023
Předseda správní komise v Ústí n. L.: 2016
Němeček Filip, Chomutov: do 14. 9. 2020
Páleník Dan: Teplice: do 5. 9. 2018
Pavelka Tomáš, Louny: do 30. 9. 2020
Administrátor - Žatec: od 14. 4. 2014
Administrátor – Duchcov: od 9. 2015
Ruml Joel – seniorátní farář do 31. 12. 2018
Administrátor – Libkovice: od 1. 11. 2016
Administrátor – Roudnice: od 1. 2. 2017
Šamšula Jiří – Litoměřice: od 1. 4. 2017 – 31.3.2020
Šeráková Martina, – Krabčice: od 31. 6. 2021
Administrátorka – Roudnice: od 1. 1. 2016
Šusták Marian, Most: do 31. 12. 2018
Administrátor – Chomutov: od 1. 6. 2014
Aktivní kazatelé v seniorátu mimo službu:
Čapek Petr, Kupka Jan, Opočenský Jan
Staršovstva:
Děčín: březen 2018
Duchcov: březen 2021
Chomutov: září 2018
Chotiněves: březen 2022
Krabčice: březen 2021
Libkovice: březen 2020
Litoměřice: březen 2017
Louny: únor 2018
Most: březen 2022
Roudnice n/L: březen 2022
Teplice: březen 2020
Třebenice: březen 2018
Ústí n/L: správní komise (pozastavená činnost staršovstva
zvoleného do září 2019)
Žatec: duben 2019
Kontakty:
- Emailové jsou jednotné:
na faráře jsou ve formátu: jmeno.prijmeni@evangnet.cz
na sbory: sbor@evangnet.cz. Spravují ji farář a kurátor,
(doporučujeme přesměrovat na staršovstvo)
- Telefonní + případně preferovanou soukromou emailovou
adresu a poštovní adresu naleznete na www.evangnet.cz, nebo
www.e-cirkev.cz v sekci sbory a faráři

