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ZÁPIS z 3. zasedání 27. konventu Východomoravského seniorátu ČCE 
9. listopadu 2013 ve Vsetíně, Svárov 1080

1. Úvodní pobožnost:
Úvodní pobožnost vykonal bratr Michal Vogl, farář ČCE v Uherském Hradišti. Zpěv písně 638, čtení 
z Písma: Sk 2,41-47, zpěv písně 384. 

2. Zahájení konventu:  Konvent zahájil jeho předseda br. Daniel Fojtů.

3. Prezence:
Byla zjištěna prezence poslanců bratrem Milanem Michalíkem dle tisku č. 2 s těmito změnami:

Poslanci   č. 41 (Věra Halová)
č. 50 (Jitka Pagáčová) 
č. 69 (Lenka Dobšová) nepřitomni bez náhrady.
č. 90 (St. Mikulík)
č. 91 (Martin Tomešek) nepřítomni.

Za poslance č. 16 (Olga Václavíková) povolán náhradník Jan Křupala
č. 17 (Jiří Sivek) povolána náhradnice Marcela Starcová
č. 22 (Vladimír Londa) povolána náhradnice Drahomíra Pečeňová

    č. 23 (Eva Spisarová) povolán náhradník Karel Frýdl 
č. 40 (Karel Gerža) povolán náhradník Karel Gerža
č. 58 (Jan Sedláček) povolána náhradnice Helena Davidová
č. 60 (Martin Beneš) povolán náhradník Jiří Coufal
č. 63 (Eva Divišová) povolán náhradník Josef Tkadleček
č. 78 (Richard Polomík) povolán náhradník Ladislav Pončík
č. 87 (Olga Gröschlová) povolána náhradnice Janina Zemanová

4. Povolání poradců:
Byl předložen návrh seniorátního výboru povolat poradce konventu dle tisku č.2. 

Emeritní faráři: Pavel Fojtů, Jiří Kabíček, Otakar Mikoláš, Jan Škubal a Jaroslav Voda
 
Zástupci mládeže: Miroslav Tymonek a Hana Vémolová 

Ostatní poradci: Naďa Vybíralová, seniorátní účetní
                          Dan Žárský, diakonie

Návrh byl schválen většinou přítomných poslanců
Při zahájení jednání konventu bylo přítomno 87 řádně zvolených poslanců a 9 povolaných poradců. 

5. Slib poslanců a poradců konventu
Poslanci a náhradníci 27. konventu, kteří nebyli na 1. a 2. zasedání 27. konventu složili předepsaný 
slib dle JVŘ, čl. 12, odst. 6. - 7.

6. Volba zapisovatelů 
Byli navrženi a zvoleni zástupci FS Pržno: Zdeněk Píštěk a Jan Nevola.

7. Volba ověřovatelů zápisu 
Byli navrženi a zvoleni zástupci FS Jablůnka: Vladislav Geryk a David Srněnský.

8. Dovolba skrutátorů
Byli navrženi a zvoleni: Miroslav Tymonek, Hana Vémolová, Jiří Vlček a Rostislav Uličník.

9. Schválení programu konventu:
Konvent schválil program navržený v tisku č. 1. 
10. Vzpomínka na zesnulé pracovníky:
Předsednictvo konventu připomnělo pracovníky církve, kteří zemřeli v době od 2. zasedání do 3. 
zasedání 27. konventu VMS. Jejich jména jsou uvedena v tisku č. 3.
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11. Sdělení předsednictva o plnění usnesení
Zpráva byla vzata na vědomí – tisk č. 4.

12. Volba seniora, jeho náměstka a náhradníků seniorátního výboru z kazatelů
Na seniora byli navrženi tito kazatelé: Petr Pivoňka a Jiří Malý.
Počtem 79 hlasů v prvním kole zvolen Petr Pivoňka z FS Zlín.

Na náměstka seniora byli navrženi tito kazatelé: Ivan Ryšavý, Jiří Malý a Michal Vogl.
Počtem 51 hlasů ve druhém kole byl náměstkem seniora zvolen Ivan Ryšavý z FS Kroměříž.

Na náhradníky seniorátního výboru byli navrženi tito kazatelé: Jiří Malý, Michal Vogl, Jiří Palán 
a Leoš Mach.
Počtem 79 hlasů v prvním kole byl prvním náhradníkem seniorátního výboru zvolen Jiří Malý z FS 
Vizovice.
Počtem 50 hlasů ve druhém kole byl druhým náhradníkem seniorátního výboru zvolen Michal Vogl 
z FS Uherské Hradiště.

U: Konvent VMS stanovuje počátek funkčního období členů seniorátního výboru z kazatelů zvolených  
dne 9. listopadu 2013 na den 1. ledna 2014.

13. Volba seniorátní pastýřské rady
Na členy seniorátní pastýřské rady byli navrženi: Daniel Heller, Jarmila Wiera Jelínek, Janina 
Zemanová, Pavel Gregar, Miloš Vavrečka, Zdena Strouhalová a Jan David.

Členy seniorátní pastýřské rady byli zvoleni: Daniel Heller (78 hlasů v 1. kole), Jarmila Wiera Jelínek 
(57 hlasů v 1. kole) a Jan David (45 hlasů v 1. kole).

Náhradníky seniorátní pastýřské rady byli zvoleni: Zdena Strouhalová (64 hlasů ve 2. kole), Janina 
Zemanová (59 hlasů ve 2. kole) a Miloš Vavrečka (57 hlasů ve 2. kole).

14. Zprávy seniorátního výboru, zprávy poradních odborů, zpráva Diakonie, zpráva sen. 
představenstva JJ, zpráva střediska Sola gratia
Zprávy předloženy v tiscích č. 6-10.
Otevřena rozprava ke zprávám.

U: Konvent bere na vědomí zprávy obsažené v tiscích č. 6 – 10.

15. Vyjádření ke změnám CZ

U: Konvent Východomoravského seniorátu ČCE souhlasí s navrženými změnami CZ § 12 a 25, jak  
byly uvedeny v tisku č. 11 a doporučuje synodu ČCE je přijmout.

16. Rozprava o hospodaření seniorátu
Zprávu předloženou v tisku 12 komentovala seniorátní účetní sestra Vybíralová.
U: 1. Konvent bez výhrad schvaluje účetní závěrku hospodaření seniorátního výboru za rok 2012,  
předloženou v tisku č. 12.
Pro hlasovalo 86 poslanců, 1 se zdržel.

2. Konvent schvaluje rozpočet hospodaření seniorátního výboru pro rok 2014, předložený v tisku č. 12
Pro hlasovalo 87 poslanců.

3.  Konvent  bez  výhrad  schvaluje  účetní  závěrku  hospodaření  střediska  Sola  gratia  za  rok  2012,  
předloženou v tisku č. 10 na str. 2.
Pro hlasovalo 86 poslanců, 1 se zdržel.

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.
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2) zúčtování výsledku hospodaření střediska Sola Gratia za rok 2012 ve výši 176.012,21 Kč do fondu  
hospodářských výsledků hospodářské činnosti Sola Gratia
Pro hlasovalo 86 poslanců, 1 se zdržel.

17. Rozpis repartic 
U: Konvent schvaluje rozpis seniorátních repartic a rozpis celocírkevních repartic pro rok 2014,  
uvedený v tisku č. 13.
Pro hlasovalo 83 poslanci, 3 byli proti, 1 se zdržel.

18. 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 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.“

Otevřena rozprava, podán opravný návrh – Daniel Heller a Tomáš Jelínek:
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.“
Návrh byl přijat (83-3-1)

2.  Synod ukládá synodní  radě,  aby obnovila jednání  se  zástupci  státní  správy ve  věci  prohlášení  
Velkého pátku za den pracovního volna. 
Návrh byl přijat (80-1-6)

3. Synod ukládá synodní radě, aby informovala sbory o nákladech na jednotlivá místa úředníků ÚCK.
Návrh byl přijat (71-2-14)

4. Synod ukládá synodní radě, aby připravila návrh úpravy příslušných řádů tak, aby jáhen, který  
působí na sboru jako kazatel, byl virilním členem konventu.
Návrh nebyl přijat (26 - -)

19. Návrhy pro konvent 
1.  Konvent  VMS se usnáší  na změně výpočtu repartic pro jednotlivé sbory.  Do příjmů sboru pro  
výpočet  výše  repartic  se  nezahrnují  účelově  určené  prostředky  z  vlastních  zdrojů  (např.  účelová  
sbírka, prodej majetku sboru apod.) ve výši nad 100 000 Kč ročně, které jsou určeny na větší opravy  
budov a jiného majetku sboru. Tyto prostředky sbor musí do ukončení akce evidovat odděleně. Po  
ukončení akce se případný zůstatek těchto prostředků (po odečtu příjmů z JJ , grantů a dotací) zahrne  
do příjmu pro výpočet výše repartic na následující kalendářní rok.
Návrh nebyl přijat (11 - -)

2. Konvent VMS se usnáší, že meziroční nárůst repartic pro sbor nesmí být meziročně vyšší než 10%,  
jak u seniorátních, tak celocírkevních. (v případě schválení tohoto návrhu, 1. návrh stahujeme)
Návrh nebyl přijat (9 - -)

3. Konvent VMS se usnáší, že sbor, který v roce vydal na opravy a údržbu více než trojnásobek svých  
příjmů v tomto roce, bude v následujícím roce osvobozen od placení repartic. (v případě schválení  
tohoto návrhu, 1. a 2. návrh stahujeme)
Návrh nebyl přijat (12 - -)
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4. Konvent se usnáší, že na závěr 3. zasedání 27. konventu bude vykonána sbírka na úhradu části  
nákladů zasedání konventu. 
Návrh byl přijat

5.  Konvent  stanovuje  termín  4.  zasedání  27.  konventu  Východomoravského  seniorátu  na  sobotu  
8.11.2014.
Návrh byl přijat

20. Závěr konventu:
3. zasedání 27. konventu Východomoravského seniorátu ČCE ukončil čtením z Písma Iz. 58, 9-12 
br. Daniel Tymonek a na závěr byla zazpívána píseň č. 406.

Zapisovatelé: Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Píštěk …................................... Vladislav Geryk …...................................

Jan Nevola …................................... David Srněnský …...................................

Předseda konventu …...................................


