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Program 2. zasedání 49. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 
Koná se 16. ledna 2021 v 9,00 on-line 
 
8:45 přihlášení do konference 
9:00 pobožnost – Michael Pfann 
9:20 Procedurální a organizační záležitosti: 

- zahájení konventu – předseda J. Andrejs 
- prezence – kontrola přítomných,        
- povolání poradců, přivítání případných hostů, emeritů, zástupců poradních odborů, 

Diakonie apod. 
hlasování č.1 konvent povolává členy s hlasem poradním Petra Kočičku, Jana 
Mosteckého, Václava Jelínka 

- slib konventuálů 
 

- volba 2 zapisovatelů návrh PK+SV Marek Bárta, Pavla Šašinková 
hlasování č.2 konvent souhlasí, aby zapisovateli byli … 
 

- volba 3 verifikátorů návrh PK+SV Radim Žárský, Michal Chalupski, Jiří Vávra 
hlasování č.3 konvent souhlasí, aby verifikátory zápisu byli … 
 

- volba 1. náhradníka předsednictva konventu z laiků návrh PK Jakub Medek 
hlasování č. 4 (možná volba z více kandidátů) 
 

- volba 2. náhradníka předsednictva konventu z laiků návrh PK Václav Skalický 
hlasování č.5 (možná volba z více kandidátů) 
 

- volba 2. náhradníka předsednictva konventu z kazatelů  návrh PK R. Žárský 
hlasování č.6 (možná volba z více kandidátů) 
 
(Zdeněk Hojný přestal být konventuálem, na jeho místo se posouvá L. Baštecká 
Jiří Pellar byl zvolen do SV, nemůže být náhradníkem předsednictva (loňská chyba), 
Rut Brodská ukončila kazatelskou činnost v Černilově) 
 

- usnesení o příloze zápisu – předsednictvo konventu navrhuje: přílohou zápisu 
konventu bude jmenovitá tabulka hlasování emailovou korespondencí k návrhu č.1 
TISKU 17. 
hlasování č.7 konvent souhlasí, že přílohou zápisu bude … 
 

- schválení programu jednání 
hlasování č.8 konvent souhlasí s programem jednání    
    
 

10:00  Zprávy           
- O stavu seniorátu (Tomáš Molnár)       
- Zprávy z poradních odborů - Poradní odbor pro děti a rodinu (nebyla dodána), 

Seniorátní odbor mládeže, poradní odbor pro vzdělávání laiků – jednotliví předsedové 
nebo zástupci 

- zpráva PK o plnění usnesení       
- zpráva o spolupráci se skotskou církví (nebyla dodána)     
- zprávy výpomocných kazatelů     
- Zpráva o hospodaření v roce 2019 (Pavla Šašinková)  
- Zpráva o revizi účtů za rok 2019 (Marta Andrejsová, Eva Medková)  
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- Zpráva o činnosti seniorátní Jeronýmovy jednoty (Jaroslav Andrejs)  
- případné další zprávy (středisek Diakonie, EA)    

 
10:30  Rozprava ke zprávám, usnesení o zprávách  
 hlasování č.9 konvent schvaluje zprávu seniora 
  

 hlasování č.10 konvent bere na vědomí zprávy poradních odborů v tiscích 5a, 5b, 5c, 
zprávu PK v tisku 6,  zprávy výp. kazatelů v tisku 12,  zprávu JJ v tisku 9, zprávu 
Střediska Diakonie Vrchlabí v tisku 13 
 

 hlasování č.11 konvent schvaluje revizní zprávu v tisku 8 
 

 hlasování č.12 Konvent Královéhradeckého seniorátuna základě předložené 
hospodářské zprávy rozhodl převést zisk r. 2019 ve výši 17.986,27 Kč z fondu 
hospodaření.  
 
hlasování č.13 konvent schvaluje zprávu o hospodaření seniorátu za rok 2019 tisk 7 
 

11:30 Projednání návrhu celocírkevních i seniorátních repartic na rok 2021 a projednání 
rozpočtu na rok 2021  

- a usnesení o reparticích 2021 
 
hlasování č.14 konvent schvaluje rozpis repartic na rok 2021 v tisku 14 
 

- usnesení o rozpočtu 2021 
hlasování č.15  konvent schvaluje rozpočet na rok 2021 tisk 15    

 
12:00  Přestávka na oběd 
 
13:00 začátek odpoledního jednání         

- Průzkumná volba do SR (Návrh na synodního seniora, návrh na synodního kurátora, 
návrhy na náměstky syn. seniora a syn. kurátora) 
 
hlasování č.16 volba návrhu synodního seniora (možná volba z více kandidátů) 
návrh ze sborů: Pavel Pokorný 
 
hlasování č.17 volba návrhu synodního kurátora (možná volba z více kandidátů) 
návrh Jiří Schneider 
 
hlasování č.18 volba návrhů členů synodní rady (možná volba více kandidátů) 
návrhy ze sborů:  
kazatelé: Roman Mazur, Pavel Pokorný, Radmila Včelná, Ondřej Titěra 
laici: Jiří Schneider, Jakub Pavlis, Daniel Fojtů, Zdena Skuhrová 
 

- návrhy na členy církevní pastýřské rady 
hlasování č.19 volba návrhů členů pastýřské rady (možná volba více kandidátů) 
 

- řízení o změnách CZ         
hlasování č.20  konvent doporučuje změny CZ v bodě A tisku 11 
 
hlasování č.21 konvent doporučuje změny CZ v bodě B tisku 11 
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- Projednání návrhů předem došlých ze sborů a poradních odborů a návrhů z 
rozpravy, případně samostatných návrhů     
         

- Informace SV a zástupců sborů dle aktuální potřeby 
 

16:00 Závěr konventu – senior 
 


