Rukověť 2018
metodická pomůcka faráře a člena staršovstva
Seniorátní výbor Ústeckého seniorátu (SV ÚS)
Senior: Tomáš Matějovský
Seniorátní kurátorka: Vlasta Erdingerová
Náměstek seniora: Pavel Klinecký
Náměstkyně/náměstek seniorátní kurátorky: neobsazeno
Poštovní doručovací adresa seniorátního výboru:
Bezručova 90/4, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Mobil (CMS): 739 244 621 (senior)
Mail: ustecky-seniorat@evangnet.cz
WWW: http://ustecky-seniorat.evangnet.cz
Číslo sen účtu: 1002737369/0800
Seniorátní pokladní: Vlasta Erdingerová
Poštovní doručovací adresa:
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
k rukám se. V. Erdingerové
Rovné 58, 411 87 Krabčice
Mobil (CMS): 737 284 762
Schůze SV ÚS se konají zpravidla v pátek po pastorálce od 15h
v Litoměřicích. Termín jednání může být z vážných důvodů
změněn. Proto seniorátní výbor prosí, abyste si v důležitých
případech ověřili termín konání SV u některého člena SV.
Uzávěrka materiálů je čtvrtek předchozího týdne. Později dodané
materiály budou zařazeny do následující schůze.
(11. 4. – pozor změna, 4. 5., 15. 6.)
Důležitá data setkání:
 Pastorálky farářů se konají každý první pátek v měsíci.
 4. zasedání 34. synodu ČCE: 31. 5. - 2. 6. 2018, Litomyšl.
 Setkání kurátorů a presbyterů: 28. 4. 2018 v Roudnici n. L.
 Seniorátní setkání pro děti: 21. 4. (sobota) v Lounech
 Konvent ÚS předpokládaný termín konání: 3. 11. 2018

SENIORÁTNÍ KALENDÁŘ
 leden
- odeslat do 31. 1. sbírku na bohoslovce
 únor
- vyplnit výkaz hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok
2018
Formulář je přístupný na http://www.evangnet.cz/cce/hospodot
(menu ČCE > statistika > Výkaz hospodaření).
Prosíme, výkaz vyplňte co nejdříve. O jeho vyplnění informujte
seniora, aby SV mohl výkaz přehlédnout a podat zprávu ÚCK.
Doporučujeme formulář po vyplnění neuzavírat a počkat na
stanovisko SV. (Kontrolu provádí seniorátní účetní T.
Šmejkalová)
- vyplnit evidenční dotazník za rok 2017
Dotazník je přístupný na http://www.evangnet.cz/cce/evidot
(menu ČCE > statistika > Evidenční dotazník).
Prosíme, výkaz vyplňte co nejdříve. O jeho vyplnění informujte
seniora, aby SV mohl výkaz přehlédnout a podat zprávu ÚCK.
(Kontrolu provádí členové SV)
Podrobnější informace naleznete ve Sborové zásilce 2/2018 –
leden II
Zásilka je přístupná na https://www.ustredicce.cz/clanek/6178Sborova-zasilka-2-2018-leden-II/index.htm
 březen
- na postní neděli vykonat sbírku na tisk ČCE
- vykonat sborové shromáždění (SbS) a nejpozději 14 dnů
po vykonání odeslat zápis ze SbS včetně všech zpráv na SV.
(Zápis podepisují předseda, zapisovatelé a verifikátoři.)
Podrobněji: http://www.evangnet.cz/cce/czr/jvr.html
- na SV doručit výkaz hospodaření za rok 2017 a rozpočet
na rok 2018 (2 vyhotovení, schválené a podepsané) a
evidenční dotazník za rok 2017 (2 vyhotovení, schválené a
podepsané)
- do 18. 3. odeslat výtěžek sbírky na tisk ČCE a jinou
publikační činnost
 duben
- na Velikonoční neděli 1.4 vykonat sbírku na HDL JJ
- do konce dubna lze žádat na předepsaném formuláři o
podporu z celocírkevní nebo seniorátní Jeronýmovy
jednoty. Podrobněji: https://www.ustredicce.cz/rubrika/827Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Jeronymovajednota/index.htm (Ústřední církevní kancelář > Dokumenty >
Jeronýmova jednota)
 květen
- vyhlásit sbírku darů JJ
- do 1. 5. odeslat výtěžek sbírky na HDL JJ
- vykonat sbírku na Pomocný fond Ústeckého seniorátu a
odeslat do 30. 6. na účet SV
- 20. 5. (Svatodušní svátky) vykonat Sbírku pro Diakonii
- do 31. 5. nahlásit výtěžek sbírky darů JJ
- do 31. 5. odeslat polovinu odvodu do PF

 červen
- vyslat zástupce na seniorátní shromáždění JJ
- do 15. 6. odeslat sbírku darů JJ
- do 20. 6. odeslat sbírku pro Diakonii
- do 30. 6. odeslat polovinu seniorátních a celocírkevních
repartic
- vykonat Sbírku solidarity (důležité!)
 červenec
- do 31. 7. odeslat výtěžek Sbírky solidarity
- sbory mohou podat žádost o prostředky z Pomocného
fondu ÚS (bližší informace v Rukověti 2018)
 září
- 2. 9. vykonat Sbírku pro Evangelickou akademii
 říjen
- do 2.10. odeslat výtěžek Sbírky pro Evangelickou
akademii
- Díkčinění - vykonat Sbírku pro sociální a charitativní
pomoc
- do 31. 10. vykonat Sbírku JTD
- do 31. 10. odeslat polovinu odvodu do PF
 listopad
- možnost odeslat žádost o snížení odvodu PF (přes SV)
- vyslat zástupce sboru na konvent
- 15.11. uzávěrka žádostí seniorátních mikroprojektů
- do 30. 11. odeslat Sbírku JTD
- do 30. 11. odeslat Sbírku pro sociální a charitativní
pomoc
- do 30. 11. odeslat polovinu seniorátních a celocírkevních
repartic
 Prosinec
- 25. 12. vykonat sbírku na bohoslovce a vikariát
SBÍRKY
Celocírkevní i seniorátní sbírky jsou povinné!
Na adrese http://srpf.evangnet.cz můžete průběžně kontrolovat
odvedené celocírkevní sbírky, odvody celocírkevních repartic,
platby do PF (včetně jeho aktuálního předpisu) a plnění
splátkových kalendářů.
Žádost o příspěvek ze solidárních prostředků
na odvod do Personálního fondu
naleznete na http://srpf.evangnet.cz./Zadost_podpora.php
Základní informace:
Žádost o příspěvek ze solidárních prostředků se podává do 30.
listopadu daného roku na předepsaném formuláři. V případě, kdy věc
nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na
základě takové žádosti připraví SpRPF návrh pro synodní radu do
nejbližšího zasedání. Při projednávání jednotlivý žádostí se SpRPF řídí
zejména těmito pravidly:
podpora je určena pro sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není
schopen provést povinný odvod do PF
podporu nemůže dostat sbor, který v posledních pěti letech
zapomněl na sbírku solidarity
maximální výše příspěvku je 80% roční povinnosti sboru.

-

-

-

požádat o podporu lze nejvýše třikrát za deset let; o čtvrté žádosti
rozhoduje synod
o podporu ze solidárních prostředků není možné žádat na
příspěvek sboru administrátora
Žádosti doručené v daném termínu projedná SpRPF na prosincové
schůzi a připraví nejpozději do 31. prosince pro synodní radu návrh
na rozdělení solidárních prostředků pro následující rok.
Synodní rada návrh projedná a sdělí své rozhodnutí do 31. ledna
žádajícím sborům.

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 možné z fondu čerpat. Žádost o příspěvek z PF ÚS podává
sbor na adresu Seniorátního výboru. 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 Pomocného fondu ÚS, bude vyplacena
jako dar v 2. polovině kalendářního roku, nerozhodne-li správní
rada jinak.
Seniorátní sbírka je povinná pro všechny sbory seniorátu,
koná se v květnu a odevzdává se do 30. 6. zasláním 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 31. 5. 2018
Hlavní Dar Lásky (HDL), koná se pravidelně na Velikonoční neděli
(1. 4. 2018) a posílá se na účet: 7171717171/2700, VS 914200xxxx
Jubilejní Toleranční Dar (JTD); koná se pravidelně v říjnu a posílá
se na účet: 7171717171/2700, VS: 914300xxxx
Podporu z celocírkevní či seniorátní Jeronýmovy jednoty lze
žádat přes SV na předepsaném formuláři do konce dubna.

Podrobněji https://www.ustredicce.cz/rubrika/827-Ustrednicirkevni-kancelar-Dokumenty-Jeronymova-jednota/index.htm
(Ústřední církevní kancelář > Dokumenty > Jeronýmova
jednota)
Člen SV v představenstvu JJ: Vlasta Erdingerová,
737 284 762; erdingerova.krabcice@diakoniecce.cz

GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE
Materiály jsou ve vyčerpávající podobě dostupné na:
https://www.ustredicce.cz/rubrika/814-Ustredni-cirkevni-kancelarDokumenty-Grantovy-system/index.htm
(Ústřední církevní kancelář » Dokumenty » Grantový systém)
PERSONÁLNÍ FOND (PF)
Standardní odvod na 100% úvazek je pro rok 2018 stanoven na
108 300,00Kč.

Odesílá se na účet: 478 496 973/0300 VS: 919100xxxx.
Administrované sbory odvádějí jednu pětinu z předpisu sboru
administrátora. Za rok 2018 je to částka 21 660,-Kč
Důležité materiály naleznete na https://www.ustredicce.cz/ >
ústřední církevní kancelář > dokumenty
Upozorňujeme,
- že při uzavírání smluv o pronájmu či prodeji jsou sbory
povinny se řídit řády církve http://www.evangnet.cz/cce/czr/
- 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, který poskytne konzultaci.
Repartice
Repartice jsou povinné odvody pro správu seniorátu a církve.

sbor
Děčín
Duchcov
Chomutov
Chotiněves
Krabčice
Libkovice
Litoměřice
Louny
Most
Roudnice
Teplice
Třebenice
Ústí
Žatec
celkem

Celocírkevní

Seniorátní

31 909
3 476
9 579
6 510
15 594
3 320
10 210
5 453
11 672
17 040
17 165
7 470
6 342
7 460
153 200

8 663
1 099
3 028
2 057
4 929
1 049
3 227
1 724
3 689
5 386
5 425
2 361
2 005
2 358
47000

Repartice celocírkevní stanovuje synod ČCE (pro 2018: 153 200,- Kč)

číslo účtu 7171717171/2700 variabilní symbol 918100xxxx
Repartice seniorátní stanovuje konvent ÚS (pro 2018: 47 000,- Kč)
číslo účtu: 1002737369/0800 variabilní symbol 920110xxxx

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, 739 244 621,
t.matejovsky@tiscali.cz
 PO pro práci s dětmi:
Dan Páleník, na PalenikDan@seznam.cz, 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:
K|inecký Pavel – Třebenice: do 31. 12. 2019
Matějovský Tomáš, Děčín: do 31. 8. 2023
Administrátor Ústí n.L. od 2017, předseda správní komise od 2016

Němeček Filip, Chomutov: do 14. 9. 2020
Páleník Dan: Teplice: do 5. 9. 2018
Administrátor - Chotiněves: od 1. 1. 2016
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: do 31.3.2020
Šeráková Martina, – Krabčice: od 31. 6. 2021
Šusták Marian, Most: do 31. 12. 2018
Administrátor – Chomutov: od 1. 6. 2014
Aktivní kazatelé v seniorátu mimo službu:
Bárta Zdeněk, 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 2023
Louny: únor 2018
Most: březen 2022
Roudnice n/L: březen 2022
Teplice: březen 2020
Třebenice: březen 2018
Ústí n/L: správní komise
Žatec: duben 2019
Kontakty na sbory a kazatele naleznete na:
www.evangnet.cz, nebo www.e-cirkev.cz

