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Návrhy ze sborů na 1. zasedání 49. konventu seniorátu Královéhradeckého 
 

1. Návrh FS ČCE v Kláštře nad Dědinou 
 

Sbor v Klášteře nad Dědinou předkládá konventu Královehradeckého seniorátu návrh pro 2. 
zasedání 35. synodu: 
 
Synod ukládá Synodní radě, aby provedla následující změnu „Pravidel grantového 
systému pro diakonické a rozvojové projekty“: 
 
Čl. 3. odst. 4.: Na návrh grantové komise může synodní rada v konkrétní výzvě stanovit 
maximální podíl v procentech nákladů na stavební práce a mzdových nákladů na 
celkovém rozpočtu projektu a stanovit minimální dobu udržitelnosti dosažených cílů 
projektu bez nutnosti žádat o další podporu 
 
Zdůvodnění: Opatření, které Synodní rada provedla ve výzvách „Rozvoj sborů, výchova a 
vzdělávání 2020“ a „Diakonická práce 2020“ (stanovení maximální částky 80 000Kč, kterou 
lze poskytnout na stavební výdaje), je v rozporu s tímto článkem, protože se nejedná o podíl a 
navrhovaná změna pouze upřesňuje původní záměr. 
Takto zásadní omezení podpory na stavební výdaje navíc fakticky zúžilo okruh žadatelů na 
velké, zajištěné sbory s dobrým zázemím (malé sbory, které se nejvíce potřebují rozvíjet, 
obvykle nemají odpovídající zázemí, aby mohly provozovat konkurenceschopné aktivity a toto 
omezení je připravuje o možnost si toto zázemí vybudovat – s ohledem na finanční náročnost 
stavebních prací) anebo malé projekty. Navíc nereflektuje finanční náročnost konkrétních 
projektů (částka 80 000 někdy představuje 80% a jindy 1% nákladů). 
Argument, že prostředky na stavební úpravy poskytuje fond JJ neobstojí, vzhledem k tomu, že 
většina prostředků z JJ jde na nákladnou údržbu kostelů, jejichž využití pro rozvojové a 
diakonické aktivity je značně omezené. 

 
2. Návrh FS ČCE v Letohradě 

 
Návrh usnesení pro konvent z FS ČCE v Letohradě:  

Konvent schvaluje výmaz pozemků s parc. č. st. 347 a 126/1, zapsaných na listu vlastnictví 
č. 326, vedeném pro katastrální území Písařov Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí. 
Usnesení konventu nabude platnosti, bude-li návrh schválen výročním sborovým 
shromážděním FS ČCE v Letohradě do 31. 3. 2020. 

Zdůvodnění: 

Život v kazatelské stanici Písařov se po určitém vzmachu v letech po sametové revoluci 
postupně umenšuje, její členové stárnou a noví nepřicházejí. Na běžné bohoslužby se sejde 7 až 
12 lidí. Kázat dojíždějí bratři a sestry z Letohradu 2x do měsíce a ve svátky. Kostel  potřebuje 
každý rok nějakou opravu. Vždy se to dařilo s podporou obce a jejich štědrých dotací. 
Zanedlouho bude nutné udělat novou fasádu, a na to by již obec mohla přispět jen v případě, 
že bude investovat do svého vlastnictví. V září se konalo neformální setkání s představiteli obce, 
kteří vyslovili ochotu o převzetí kostela začít jednat. Příští rok se bude připomínat 90. výročí 
položení základního kamene kostela. Na staršovstvu jsme mluvili o tom, že by bylo symbolické 
předat kostel (nebo alespoň příslib jeho předání) při takové slavnostní příležitosti. A 
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samozřejmě je dobré jednat, dokud jsou ve vedení obce lidé takovému jednání naklonění. Navíc 
se o nutnosti tuto situaci do budoucna řešit tímto způsobem ve sboru mluví již dlouho. Proto 
předpokládáme, že se sborové shromáždění k návrhu staršovstva přikloní. Ve smlouvě, kterou 
by snad již mohlo schvalovat, bychom si vymínili možnost dále se v prostorách kostela scházet. 

 


