Vážené sestry a vážení bratři!
Srdečně Vás zdravím z Hronova!
Dovoluji si Vám zaslat přehled voleb a usnesení konventu, který se konal 11. listopadu 2017
ve Dvoře Králové nad Labem.
S bratrským pozdravem
Michal Kitta, senior
V Hronově 26. ledna 2018.

Usnesení a volby 3. zasedání 48. konventu
Královéhradeckého seniorátu z 11. listopadu 2017:
1. Usnesení o úhradě nákladů konventu: konvent se usnesl uhradit cestovné konventuálům,
kteří o ně budou mít zájem, a vykonat na konventu sbírku ve prospěch sboru ve Dvoře Králové nad Labem.
2. Usnesení o zprávách: zpráva o hospodaření schválena, zpráva revizní schválena. Konvent
vzal na vědomí zprávy POVL, SODR, SOM, zprávu seniora, zprávu o vzdělávání ordinovaných presbyterů, zprávu seniorátní pastýřské rady, zprávu předsednictva konventu o
plnění usnesení a zprávu o cestě do Skotska a zprávu o činnosti JJ.
3. Usnesení na návrh z Hospodářské zprávy: Konvent Královéhradeckého seniorátu na základě předložené hospodářské zprávy rozhodl převést zisk r. 2016 ve výši 27.978,84 Kč do
fondu hospodaření.
4. Usnesení o reparticích na rok 2018:
Č.sboru
703
704
705
706
707
708
709
710
712
713
714

Sbor
Černilov
Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Hradec Králové
Hronov
Jičín
Klášter nad Dědinou
Kostelec nad Orlicí
Letohrad
Náchod-Šonov
Nový Bydžov

Celocírkevní rep.
15421
14089
9847
72506
23019
11467
22886
8421
18513
22317
4944
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715
Semonice
16184
716
Trutnov
17919
717
Třebechovice pod Orebem 20965
718
Vrchlabí
13202
700
Celkem
291700
5. Usnesení o rozpočtu seniorátu pro rok 2018:

3321
3677
4302
2709
59860

Spotřební a kancelářský materiál, zboží

7000

Cestovné

40860

Prezentace, dary křesťanské služby a sborové pohoštění

5000

Telekomunikace

2000

Placené nájemné

20000

Spotřeba ostatních služeb

17000

Poskytnuté dary

6000

Ostatní náklady

3000

Náklady celkem

100860

Ostatní sborové příjmy

41000

Přijaté příspěvky

59860

Výnosy celkem

100860

Hospodářský výsledek

0

6. Volby:
zapisovatelé
verifikátoři
1. náhradník sen. výboru
sen. pastýřská rada
sen. pastýřská rada
2. náhradnice se. pastýřské rady

Jan Mostecký, Josef Pojezdný
Jiří Drbohlav, Marta Lelková, Barbora Trenčanská
Jiří Pellar
Milan Souček
Josef Roček
Jiřina Kačenová

Usnesení – návrh z rozpravy
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7. 1) Konvent doporučuje všem sborům vykonávat každoročně a odeslat do 15. září každého roku dobrovolnou sbírku určenou na podporu seniorátní práce s dětmi, především na dotaci podzimního víkendového setkání rodin s dětmi. Výši odeslané částky
nahlásí sboroví účetní neprodleně seniorátní účetní.
2) konvent pověřuje seniorátní výbor, aby dobrovolnou seniorátní sbírku na podporu
práce s dětmi i nadále uváděl v dokumentu „Seniorátní finance“ pod variabilním symbolem 8 a číslo sboru.
Usnesení – návrhy ze sborů (dle Tisku č. 15, odložené návrhy 2. zasedání 48. konventu)
8. Návrh č. 2: Změna způsobu jednání, hlasování a vedení rozpravy ve shromážděních a
správních orgánech
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 7 odst. 1 a 2 a
§ 8, do kterého se vkládají nové odst. 4 a 5. Uvedené paragrafy se mění takto:
CZ: § 7. Volby, ztráta způsobilosti k volbě a ztráta úřadu
1. Církevní orgány a poslanci do shromáždění se povolávají tajnou volbou nebo aklamací. Aklamací je možno na návrh schvalovat členy pracovních orgánů jako jsou
zapisovatelé, skrutátoři a ověřovatelé zápisu.
2. Není-li dále stanoveno jinak, je zvolen ten, kdo dosáhl nadpoloviční většiny platných
hlasů. Nedosáhne-li se potřebné většiny, koná se užší volba. Při rovnosti hlasů rozhodne
los se přistoupí k volbě nové.
CZ: § 8. Shromáždění
4. O věcných návrzích se hlasuje veřejně.
5. Nikdo nesmí být ve svém projevu omezován v délce projevu a počtu vystoupení k
jedné věci, pokud se shromáždění neusnese jinak. Shromáždění se nemůže usnést
na tom, že maximální počet vystoupení každého člena shromáždění k téže věci je
menší než dvě a maximální délka každého projevu je kratší než deset minut a faktické poznámky je kratší než dvě minuty.
Návrh č. 4: Svolávání shromáždění
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 8 odst. 2, §
25 odst. 3, § 28 odst. 4. Uvedené paragrafy se mění takto:
CZ: § 8. Shromáždění
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2. Shromáždění svolává k řádným i mimořádným zasedáním správní orgán jím zvolený,
a není-li ho, nebo neplní-li svou povinnost, svolá je nadřízený správní orgán, v případě
synodu jeho předsednictvo se postupuje podle CZ § 28 odst. 4.
CZ: § 25. Seniorátní shromáždění (konvent)
3. Zasedání konventu svolává seniorátní výbor na návrh předsednictva konventu, a to
zpravidla jednou ročně. Podle potřeby může být svoláno svolat zasedání mimořádné.
Mimořádné zasedání může v naléhavých případech svolat seniorátní výbor sám,
musí být svoláno být musí, požádá-li o to předsednictvo konventu nebo alespoň třetina poslanců konventu nebo třetina sborů seniorátu usnesením svých staršovstev.
CZ: § 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)
4. Zasedání synodu svolává na návrh předsednictva synodní rada, a to zpravidla
jednou ročně. Podle potřeby mohou může svolat zasedání mimořádné. Mimořádné zasedání může v naléhavých případech svolat synodní rada sama, musí být svoláno být
musí, požádá-li o to předsednictvo synodu nebo alespoň třetina poslanců synodu nebo
alespoň třetina seniorátních výborů.
Návrh č. 5: Věkové omezení
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 25 odst. 5,
§ 28 odst. 10 Uvedené paragrafy se mění takto:
CZ - § 25. Seniorátní shromáždění (konvent)
5. Konvent volí na šestileté období seniorátní výbor. Seniorátní výbor je čtyřčlenný nebo
šestičlenný podle rozhodnutí konventu, náhradníci jsou čtyři. Z farářů v činné službě seniorátu volí konvent seniora, jeho prvního příp. i druhého náměstka a dva náhradníky a
ze starších seniorátu seniorátního kurátora, jeho prvního příp. i druhého náměstka a dva
náhradníky. Za členy nebo náhradníky seniorátního výboru nelze volit kandidáty,
kteří jsou v den volby starší 70 let. Volby potvrzuje synodní rada.
CZ - § 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)
10. Volitelný je ten, kdo dosáhl 35. roku věku, v den volby není starší 70 let a působí
jako farář nebo presbyter.
Návrh č. 6: Zrušení kazatelského reverzu
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 12 odst. 1,
§ 13 odst. 2. Uvedené paragrafy se mění takto:
CZ § 12. Faráři a jáhnové
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1. Faráři a jáhnové jsou členové církve, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání,
prošli povinnou přípravou podle následujících odst. 2 nebo 3, zavázali se reversem, že
budou věrně konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru, byli ordinováni
a vykonávají ordinovanou službu dlouhodobě a soustavně jako své povolání.
CZ § 13. Kaplani
2. Kaplany jsou také členové církve, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání, prošli
povinnou přípravou podle § 12 CZ odst. 2 nebo 3, zavázali se reversem, že budou věrně
konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna, splňují specifické podmínky pro určitou službu v jiných institucích, byli do takové
služby vysláni synodem, byli ordinováni a vykonávají tuto službu dlouhodobě a soustavně jako své povolání.
Návrh č. 7: Změna volitelnosti kazatele povolaného na farní sbor z doby určité na
dobu neurčitou
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 12 odst. 5.
Uvedený paragraf se mění takto:
CZ: § 12. Faráři a jáhnové
5. Faráři a jáhnové jsou voleni
• ve farním sboru sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení
synodní radou, a to na dobu neurčitou. Povolání na základě této volby trvá
do dosažení důchodového věku. Poté mohou být voleni již jen na dobu určitou.
• v seniorátním sboru konventem na návrh seniorátního výboru po schválení
synodní radou.
• v povšechném sboru synodem na návrh synodní rady.
Návrh na změnu CZ, § 17:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 17.
Paragraf 17 se mění takto:
§ 17. Pastýřská služba a kázeň
1. K nápravě toho, co zřejmě narušuje vztahy ve sborech a co je v životě, činnosti a
vyznání církevních pracovníků porušené, slouží pastýřská služba.
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2. Pastýřskou službu členům místního sboru vykonává staršovstvo spolu s farářem nebo
jáhnem.
3. Pastýřská služba a kázeň mezi staršími, kazateli a dalšími pracovníky církve je uložena nezávislým pastýřským radám. K tomuto úkolu zřizuje konvent tří nebo pětičlennou
seniorátní pastýřskou radu, synod pětičlennou církevní pastýřskou radu se stejnými počty náhradníků synod pětičlenné oblastní pastýřské rady, které ve věcech kázně rozhodují v I. stupni, a pětičlennou církevní pastýřskou radu, která rozhoduje
o odvoláních proti rozhodnutím oblastních pastýřských rad.
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