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Program 4. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE
Koná se 10. listopadu 2018 v 9,00 v Hradci Králové, Nezvalova 529/1

8:45 Podpisová prezence, možnost malého občerstvení (káva, čaj)

9:00 Pobožnost – Petr Grendel

9:20 Procedurální a organizační záležitosti: 

- zahájení konventu - Jaroslav Andrejs

- prezence – kontrola přítomných TISK 02

- přivítání případných hostů, zástupců poradních odborů, Diakonie apod

- povolání poradců

- slib nových konventuálů a poradců 

- volba zapisovatelů – z Hradce Králové

- volba 3 verifikátorů zápisu 

- skrutátoři zvolení na 1. zasedání: Tomáš Vítek, Tomáš Dohnálek – volba dvou dalších – návrh SV: 

Radim Žárský, Petr Krejčí

- usnesení o náhradě konventu

Návrh SV: vykonat sbírku na pokrytí nákladů místnímu sboru a proplatit cestovné tomu, kdo o to 

požádá.

- schválení programu jednání TISK 03

10:00 Volby(souběžně budou probíhat jednotlivé zprávy, popř. rozprava o nich) PŘÍLOHA 1 TISKU 03

- 1. senior 

- volba poslanců a náhradníků pro 35 zasedání synodu 

o poslanec z kazatelů

o náhradník z kazatelů

o poslanec z laiků

o náhradník z laiků

- člena představenstva JJ – mandát skončil P. Chlápkovi odchodem ze seniorátu (mandát do 2018) 

- Návrhy na členy Pastýřských rad dle nově schváleného Řádu pastýřské služby PŘÍLOHA 1 a 

PŘÍLOHA 2 TISKU 03 

- Zprávy

- O stavu seniorátu (Tomáš Molnár)  TISK 04

- Zprávy z poradních odborů (Seniorátní odbor mládeže, Poradní odbor pro vzdělávání laiků, Poradní

odbor pro děti a rodinu), – jednotliví předsedové  TISKY 05a, 05b, 05c,

- zpráva PK o plnění usnesení  TISK 06 + PŘÍLOHA TISKU 06

- Zpráva o hospodaření v roce 2017 (Pavla Šašinková)  TISK 07 + PŘÍLOHA TISKU 07
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- Revizní zpráva (Eva Medková, Marta Andrejsová)  TISK 08

- Zpráva o činnosti seniorátní Jeronýmovy jednoty (Jaroslav Andrejs)  TISK 09

- zpráva pastýřské rady TISK 10

- Zpráva o vzdělávání presbyterů (Tomáš Molnár) TISK 11

- zpráva o spolupráci se skotskou církví TISK 12

- případné další zprávy (středisek Diakonie, EA) TISK 13

11:00 Rozprava ke zprávám, usnesení o zprávách

12:00 přestávka na oběd

13:00 začátek odpoledního jednání

- Projednání návrhu rozdělení repartic na rok 2019  TISK 14 + PŘÍLOHA TISKU 14

- Projednání rozpočtu na rok 2019 a usnesení o něm  TISK 15

- Projednání návrhů na změny Církevního zřízení (Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení 

ČCE)  TISK 16 + PŘÍLOHA TISKU 16

- Projednání návrhů předem došlých ze sborů a poradních odborů  TISK 17

- projednání návrhů z rozpravy, případně samostatných návrhů

- Informace SV a zástupců sborů dle aktuální potřeby

16:00 závěr konventu – seniorátní kurátor


