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USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ 27. KONVENTU VÝCHODOMORAVSKÉHO SENIORÁTU ČCE

Usnesení č.1: Volba členů SV z řad presbyterů
Seniorátní kurátor: Vladimír Buzek
Náměstek seniorátního kurátora: Světlana Greplová
1. náhradník seniorátního výbor: Daniel Tymonek
2. náhradník seniorátního výboru: Pavel Trusina

Usnesení č.2: Funkční období  členů SV z řad presbyterů
Konvent VMS stanovuje počátek funkčního období  členů SV z řad presbyterů zvolených dne 
10. listopadu 2012 na den 1. ledna 2013.

Usnesení č.3: Volba seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty
Členy seniorátního představenstva JJ byli zvoleni:
Jiří Stehno
Pavel Dušek
Náhradníky seniorátního představenstva JJ byli zvoleni:
1. náhradník: Luděk Kouřil 
2. náhradník: Pavel Gregar 

Usnesení č.4: Doplňující volba poslanců a náhradníků sen. shromáždění Jeronýmovy jednoty
Poslancem shromáždění JJ byl zvolen Ondřej Kovář, 
náhradníkem Lubomír Bureš – oba z FS Kateřinice.

Usnesení č. 5: Rozhodnutí o předložených zprávách
1. Konvent bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 1. zasedání 27. konventu  v tisku číslo 4.
2. Konvent bere na vědomí zprávu seniorátního výboru předloženou v tisku číslo 7.
3. Konvent bere na vědomí zprávy poradních odborů předloženou v tisku číslo 8.
4. Konvent bere na vědomí zprávy středisek Diakonie předložené v tisku číslo 9.
5. Konvent bere na vědomí zprávu sen. představenstva JJ předloženou v tisku číslo 10.
6. Konvent bere na vědomí zprávu o středisku Sola gratia předloženou v tisku č.11.

Usnesení č. 6: Vyjádření ke změně CZ 
Konvent Východomoravského seniorátu ČCE souhlasí s navrženými změnami CZ § 9, 11, 20, 21, 22, 
23, 26 a 34, jak byly uvedeny v tisku č. 12 a doporučuje je synodu ČCE přijmout.

Usnesení č. 7: Schválení účetní závěrky seniorátního výboru za rok 2011  
1. Konvent bez výhrad schvaluje účetní závěrku hospodaření seniorátního výboru za rok 2011, 
předloženou v tisku č. 13 na str. 1 a 2.
2. Konvent schvaluje rozpočet hospodaření seniorátního výboru pro rok 2013, předložený v tisku č. 13 
na str. 1 a 2.
3. Konvent bez výhrad schvaluje účetní závěrku hospodaření střediska Sola gratia za rok 2011, 
předloženou v tisku č. 11 na str. 2 a 3.
4. Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby zajistil:

1) zúčtování výsledku hospodaření seniorátního výboru za rok 2011 ve výši 12 054,79 Kč
do Fondu VMS z hospodářských výsledků.
2) zúčtování výsledku hospodaření střediska Sola Gratia – ztráty ve výši – 392 275,56 Kč 
ze statutárního fondu střediska SG v souladu se Statutem střediska.

Usnesení č. 8: Schválení rozpisu repartic pro rok 2013
Konvent schvaluje rozpis seniorátních repartic a rozpis celocírkevních repartic pro rok 2013, uvedený 
v tisku č. 14.

Usnesení č. 9: Návrhy pro synod
Synod ukládá synodní radě, aby prostřednictvím Poradního odboru organizačního a právního 
připravila novelizaci ŘSC v čl. 29, odst. 1, písm. k, a to tak, aby počty poslanců na synod zvolených 
v jednotlivých  seniorátech byly úměrné počtu členů církve, které tito poslanci zastupují.
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Usnesení č. 10: Návrhy pro konvent 
Konvent ukládá Seniorátnímu výboru, aby poslal Synodní radě žádost o konkretizaci pokynů 
a informací ve věci církevních restitucí.

Usnesení č. 11: Sbírka při zasedání konventu
Konvent se usnáší, že na závěr 2. zasedání 27. konventu bude vykonána sbírka na úhradu části nákladů 
zasedání konventu.

Usnesení č. 12: Příští zasedání konventu
Konvent stanovuje termín 3. zasedání 27. konventu Východomoravského seniorátu na sobotu 
9.11.2013

Daniel Fojtů, předseda konventu                                                 Jan Krupa, senior


