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Zpráva  o činnosti   Jeronýmovy jednoty
Seniorátu královéhradeckého

pro jednání konventu v roce 2018

1) Seniorátní představenstvo JJ

Seniorátní představenstvo má tyto členy :
Jaroslav Andrejs, předseda seniorátní JJ
Vladimír Pavlíček, za seniorátní výbor
Ing. Zdeněk Ryšavý

2) Představenstvo seniorátní JJ se v letošním roce, obdobně jako v letech minulých, nesešlo 
ani jednou, protože některé zprávy z jednotlivých sborů o výši sbírek přicházely až těsně před 
konáním výročního shromáždění JJ a předsednictvo by nemělo o čem jednat.

3) Výroční seniorátní shromáždění

Výroční seniorátní shromáždění JJ se konalo v Trutnově v neděli 17.června 2018. Přítomno
bylo  12  poslanců  s hlasovacím  právem.   V roce  2017  bylo  ve  sborech  celkem  vybráno
102.100,- Kč, zůstatek z minulého roku činil 1081,30 Kč.  Celková částka, o které výroční
shromáždění  rozhodovalo,  byla  103.181,30  Kč.  Z toho  jedna  třetina,  o  které  rozhoduje
seniorátní shromáždění JJ činila 35.114,73 Kč. 

Seniorátní  Jeronýmově  jednotě  byla  v roce  201  předloženy  žádosti  o  dar  FS  ČCE
v Třebechovících na rekonstrukci farního bytu ve výši 250.000,- Kč, FS ČCE v Klášteře nad
Dědinou ve výši 100.000,- na opravu střechy na kostele a opravu elektroinstalace v Toleranční
síni,  FS  ČCE  v Hořicích  ve  výši  35.000  Kč  na  opravu  sklepních  prostor  (suterénu)
modlitebny. Výroční shromáždění rozhodlo žádost Hořic pokrýt ze seniorátních prostředků ve
výši 34.000,- Kč. Žádosti Třebechovic a Kláštera postoupit do ústředního shromáždění JJ. Do
ústředí bylo odesláno 68.000,- Kč.

Do příštího roku na účtu seniorátní JJ zůstalo 1081,30,- Kč.

Seniorátní JJ byla také doručena žádost o dar FS ČCE Jičín ve výši 200.000,- Kč na opravu
farního bytu. Ale žádost byla podána pozdě, chyběly potřebné podklady a v žádosti chyběl
podpis pokladníka a zároveň Jičín nedodal požadované údaje hlášení. Představenstvo proto
tuto žádost nezařadilo do programu jednání, pouze s ní shromáždění seznámilo.

Ústřední shromáždění JJ, které se konalo 7.září 2018 v Čáslavi rozhodlo o tom, že žádosti
Třebechovic i Kláštera budou pokryty v plné požadované výši.

Všem  členům  a  členkám  sborů,  kteří  do  letošní  sbírky  Jeronýmovy  jednoty  přispěli,
děkujeme. 

Zpracoval :    J. Andrejs


