
SENIORÁTNÍ VÝBOR
KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Českých bratří 181, 549 31 Hronov

tel.: 737 180 687
kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Vážené sestry a vážení bratři!
Srdečně Vás zdravím z Hronova!
Dovoluji si Vám zaslat přehled voleb a usnesení konventu ze 7. listopadu 2015 v Náchodě.
S bratrským pozdravem

Michal Kitta, senior.
V Hronově 23. února 2016.

Usnesení     a     volby 1. zasedání 48.      konventu
Královéhradeckého     seniorátu     ze   7  .     listopadu    2015  :

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 náchodského sboru.

2. Usnesení o zprávách: zpráva o hospodaření schválena, dvě revizní zprávy vzaty na vědomí.
Konvent vzal na vědomí zprávy POVL, SODR, SOM, zprávu seniora, zprávu o činnosti Diakonie v
Náchodě - Betanie a zprávu o činnosti JJ.

3. Usnesení na návrh z Hospodářské zprávy:
Konvent Královéhradeckého seniorátu na základě předložené hospodářské zprávy rozhodl
převést zisk r. 2013 ve výši 11.504,66 Kč do fondu hospodaření.

4. Usnesení o reparticích pro rok 2015:
Č.sboru Sbor  Celocírkevní rep.  Seniorátní rep.
   702 Broumov 3708 787
   703 Černilov 12623 2678
   704 Dvůr Králové nad Labem 13246 2811
   705 Hořice 10205 2165
   706 Hradec Králové 71994 15277
   707 Hronov 17158 3641
   708 Jičín 10639 2258
   709 Klášter nad Dědinou 20417 4332
   710 Kostelec nad Orlicí 7391 1568
   712  Letohrad 19125 4058
   713 Náchod-Šonov 20948 4445
   714 Nový Bydžov 4669 991
   715 Semonice 20667 4386
   716 Trutnov 16882 3582
   717 Třebechovice pod Orebem 20037 4252
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   718 Vrchlabí 12391 2629
   700 Celkem 282100 59860

5. Usnesení o rozpočtu seniorátu pro rok 2016:
Spotřební a kancelářský materiál, zboží 3000

Cestovné 39000

Prezentace – dary křesť. služby a sborové pohoštění 1000

Telekomunikace 3000

Spotřeba ostatních služeb 15000

Ostatní náklady 2500

Placené nájemné 10000

Náklady celkem 73500

Ostatní sborové příjmy 13640

Výnosy celkem 73500

Hospodářský výsledek 0

6. Volby:
zapisovatelé Pavla Šašinková, Jiří Hůlka
verifikátoři Manfred Koláčný, Luboš Hovorka, Barbora Trenčanská
skrutátoři Marek Bárta, Tomáš Vítek
předseda konventu Jaroslav Andrejs (laici)
místopředsedové konventu Aleš Mostecký, Marek Bárta (faráři), Zdeněk Hojný (laici)
1. náhradníci předsednictva Jiřina Kačenová (faráři), Daniel Havlíček (laici)
2. náhradníci předsednictva Rut Brodská (faráři), Hana Jüptnerová (laici)
2. náhradník SV za laiky Zdeněk Ryšavý
člen seniorátní pastýř Rut Brodská (faráři)
1. náhr. do sen. pastýřské rady Marek Bárta
2. náhr. do sen. pastýřské rady Petr Chlápek
revizoři seniorátního účetnictví Eva Medková, Marta Andrejsová
náhradníci revizorů Jan Pištora (1.), Ivana Dohnálková (2.)
poslanci a náhradníci seniorátní JJ
Broumov Šárka Boldiová, Pavel Herzog
Černilov Václav Macek, Eva Jelínková
Dvůr Králové Jiří Vávra, Miloš Vávra
Hořice Petr Havlíček, Eva Jónová
Hradec Králové Jiří Andrýs, Martin Novák
Hronov Miroslav Fulka, Iva Lokvencová
Jičín Petr Hudec, Pavel Hejl
Klášter nad Dědinou Ladislav Brandejs, Vladimír Potoček
Kostelec nad Orlicí Dana Tichá, Alena Lerchová
Letohrad Aleš Pomikálek, Břetislav Janoušek
Náchod – Šonov Zdeněk Ryšavý, Tomáš Hudcovic
Nový Bydžov Dobromil Hušek, Jakub Medek
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Semonice Jaroslav Andrejs, Radim Žárský
Trutnov Jiřina Stejskalová, Antonín Němec
Třebechovice pod Orebem Jan Fifka, Miroslav Strnad
Vrchlabí Daniel Jerie, Petr Otradovský
poslanec na synod za laiky Jaroslav Andrejs
poslanec na synod za faráře Aleš Mostecký
náhrad. posl. synodu za laiky Hana Jüptnerová
náhrad. posl. synodu za faráře Tomáš Molnár
2. náhradník SV za faráře Marek Bárta

Usnesení – návrhy ze sborů

7. Návrh sboru v Semonicích - změna Řádu hospodaření církve
Synod usnáší změnu ŘHC čl. 19 odst. 1 takto:
Právní úkony, které se týkají prodeje, darování nebo jiného převodu vlastnického práva na třetí oso-
bu,  zatížení  věcným břemenem,  zástavním právem nebo  jiného  způsobu  omezení  vlastnického
práva k nemovitostem farních sborů, musí být podepsány představiteli příslušného farního sboru a
příslušného seniorátu. Právní úkony, které podléhají souhlasu seniorátního výboru dle odst. 2a, musí
být podepsány též představiteli příslušného seniorátu.
Zdůvodnění: V současné podobě ŘHC, dle článku 19. odst. 1. jsou představitelé seniorátu
povinni spolupodepisovat všechny smlouvy týkající se nemovitostí a to bez ohledu na cenu či
povinnost tyto smlouvy schvalovat SV. Senior a seniorátní kurátor nejsou samostatnou „vrchností“,
ale představiteli orgánu, jejich podpis by proto měl být vždy podmíněn (kryt) usnesením celého or-
gánu tj. seniorátního výboru. Kromě toho při prodeji nemovitosti, jejíž cena je malá, např. pozemek
v ceně 2000,- Kč, kdy jsou požadovány ověřené podpisy na kupní smlouvě, je pak vynaložené úsilí
SV neúměrné jak časově, tak i finančně.

8. Návrh poradního odboru pro rodinu a děti – vykonat sbírku na podporu seniorátního setkání
rodin na pobyt účastníků v Bělči:
Seniorátní sbírka na podporu seniorátního setkání rodin s dětmi. Konvent královéhradeckého senio-
rátu ČCE doporučuje všem sborům seniorátu vykonat dobrovolnou sbírku na podporu podzimního
víkendového seniorátního setkání rodin s dětmi. Termín odeslání výnosu sbírky na účet seniorátního
výboru: do 21. září 2015 včetně. Výnos sbírky bude použit především na úhradu části nákladů na
pobyt účastníků setkání.

9. Konvent pověřuje seniorátní výbor, aby přiřadil dobrovolné seniorátní sbírce na podporu
práce s dětmi variabilní symbol, který bude v souladu se systémem variabilních symbolů pla-
teb v seniorátě, a aby jej zveřejnil v dokumentu „Seniorátní finance 2016“.

10. Návrh na výmaz bývalého sborového domu v Bolehošti ze seznamu nezcizitelných nemovitostí:
Konvent Královéhradeckého seniorátu ČCE na návrh mimořádného sborového shromáždění
Farního sboru ČCE v Klášteře nad Dědinou ze dne 13. září 2015 vymazává budovu bývalého
sborového domu v Bolehošti z ústředního seznamu nezcizitelných nemovitostí ČCE.
Odůvodnění: již 15 let se v Bolehošti bohoslužebná shromáždění nekonají.

11. Zřízení druhého kazatelského místa ve sboru v Hradci Králové: Synod zřizuje druhé kazatel-
ské místo ve Farním sboru ČCE v Hradci Králové. 
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Odůvodnění: Nové kazatelské místo je zaměřeno do pastorační oblasti, aby podpořilo skomírající
pastorační práci nejen mezi stávajícími členy sboru. Od nového farářského úvazku si slibujeme
větší zapojení faráře v křesťanské službě sboru. Nové kazatelské místo bude také naplněno pasto-
rační prací v institucích města. Dnes se nám daří na základní rovině udržovat pastorační práci v
Domově u Biřičky na Novém Hradci a nouzově v Léčebně dlouhodobě nemocných na nedaleké Po-
spíšilově ulici. Nedaří se ovšem rozvinout práci ve fakultní nemocnici, ke které nás zval tamější
kaplan. Potenciál vidíme také v práci s vysokoškolskou mládeží. Služby sboru chceme nabídnout i
dalším školám (jen těch základních je ve městě 22). V nedávné době začal ve staršovstvu pracovat
jeden člen sboru na misijních aktivitách. I do tohoto týmu bychom chtěli přinést větší podíl spolu-
práce člověka s farářským vzděláním. Podobně je tomu i u vyučování angličtiny, které jako misijní
pracovníci provádí již druhým rokem na půdě sboru dva sboroví členové manželé Sechlerovi. Pře-
devším tzv. English club zve na půdu sboru úplně nové lidi a přítomnost faráře je žádoucí. Zásadní
důvod pro zvýšení potřeby kazatelským úvazků je v budoucnosti (2017) očekávané a v současnosti
projednávané spojení s FS ČCE v Novém Bydžově. Dnes práce v tamním sboru obsahuje polovinu
úvazku a sbor projevil v rozhovoru touhu po rozvoji své činnosti především v oblasti práce s dětmi a
mládeží. V rámci seniorátu by další farář mohl podpořit práci v seniorátních odborech, už dnes se v
seniorátu musíme vyrovnávat se situací, že nenalézáme dost vhodných kandidátů do práce odborů
pro laiky, rodiny s dětmi či SOMu. 

12. Návrh na sloučení  FS ČCE v Hronově a FS ČCE v Broumově: Synod schvaluje  sloučení
Farního sboru ČCE v Hronově s Farním sborem ČCE v Broumově  v jeden farní sbor pod ná-
zvem Farní sbor ČCE v Hronově s účinností od 1. 1. 2017 v souladu s dohodou, která byla schvále -
na sborovým shromážděním obou sborů a 1. zasedáním 48. konventu královéhradeckého seniorátu.
Odůvodnění: sbor v Broumově je administrován od roku 1990 bez výhledu na obsazení vlastním fa-
rářem.

Usnesení – návrhy na změny celocírkevních řádů ze synodu

13. Usnesení k návrhům změn v Církevním zřízení navržených v tiscích 4. zasedání 33. syno-
du č. 18/2 a 18/3: konvent souhlasí s navrženými změnami.

Zpracoval Michal Kitta

V Hronově, 31. března 2016.
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