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USNESENÍ 3. ZASEDÁNÍ 27. KONVENTU VÝCHODOMORAVSKÉHO SENIORÁTU ČCE

Usnesení č.1: Volba seniora, jeho náměstka a náhradníků seniorátního výboru z kazatelů
Senior Petr Pivoňka
Náměstek seniora: Ivan Ryšavý
1. náhradník seniorátního výbor: Jiří Malý
2. náhradník seniorátního výboru: Michal Vogl

Usnesení č.2: Funkční období  členů SV z řad z kazatelů
Konvent VMS stanovuje počátek funkčního období členů seniorátního výboru z kazatelů zvolených 
dne 9. listopadu 2013 na den 1. ledna 2014.

Usnesení č.3: Volba seniorátní pastýřské rady
Členy seniorátní pastýřské rady byli zvoleni: 
Daniel Heller, Jarmila Wiera Jelínek a Jan David (45 hlasů v 1. kole).
Náhradníci seniorátní pastýřské rady byli zvoleni v pořadí: 
Zdena Strouhalová, Janina Zemanová a Miloš Vavrečka.

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

Usnesení č. 5: Vyjádření ke změnám CZ 
Konvent Východomoravského seniorátu ČCE  souhlasí s navrženými změnami CZ §12 a 26 a 
doporučuje synodu ČCE je přijmout.

Usnesení č. 7: Schválení účetní závěrky seniorátního výboru za rok 2011  
1. Konvent bez výhrad schvaluje účetní závěrku hospodaření seniorátního výboru za rok 2012,
    předloženou v tisku č. 12 na str. 1 a 2.
2. Konvent schvaluje rozpočet hospodaření seniorátního výboru pro rok 2014, předložený v tisku
    č. 12 na str. 1 a 2.
3. Konvent bez výhrad schvaluje účetní závěrku hospodaření střediska Sola gratia za rok 2012,
    předloženou v tisku č. 10 na str. 2 
4. Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby zajistil:
    1) zúčtování výsledku hospodaření seniorátního výboru za rok 2012 ve výši 130.207,77 Kč 

do Fondu VMS hospodářských výsledků.
2) zúčtování výsledku hospodaření střediska Sola Gratia za rok 2012 ve výši 176.012,21 Kč 
do fondu hospodářských výsledků hospodářské činnosti Sola Gratia

Usnesení č. 8: Schválení rozpisu repartic pro rok 2013
Konvent schvaluje rozpis seniorátních repartic a rozpis celocírkevních repartic pro rok 2014, uvedený 
v tisku č. 13

Usnesení č. 9: Návrhy pro synod
1. Synod ukládá Synodní radě, aby zahájila řízení o změně ŘDP, oddíl III, článku 15, části C, ve 
smyslu doplnění o nový odstavec (č. 10), přičemž následující odstavce se přečíslují na 11 a 12. Nový 
odstavec by zněl: „Zaměstnanec, který je členem Dozorčí rady střediska, nemůže být v době výkonu 
člena Dozorčí rady střediska propuštěn z pracovního poměru v souvislosti s výkonem funkce 
v Dozorčí radě střediska, s výjimkou hrubého porušení pracovní kázně. Dále nesmí být pro výkon své 
činnosti v Dozorčí radě střediska znevýhodněn nebo zvýhodněn ve svých právech, ani nesmí být 
diskriminován.

2. Synod ukládá synodní radě, aby obnovila jednání se zástupci státní správy ve věci prohlášení 
Velkého pátku za den pracovního volna. 
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Usnesení č. 10: Sbírka při zasedání konventu
Konvent se usnáší, že na závěr 3. zasedání 27. konventu bude vykonána sbírka na úhradu části nákladů 
zasedání konventu. 

Usnesení č. 11: Příští zasedání konventu
Konvent stanovuje termín 4. zasedání 27. konventu Východomoravského seniorátu na sobotu 
8.11.2014.

Daniel Fojtů, předseda konventu                                                 Jan Krupa, senior


