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ZÁPIS 51. KONVENTU MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
2. ZASEDÁNÍ

Místo konání: distanční formou, on-line konference.
Datum konání: 23. ledna 2021, tj. náhradní termín. (Původní termín 23. listopadu 2020 v
Olomouci, nekonal se kvůli vládnímu zákazu shromažďování.)
Předsednictvo: Lubomír Červenka, Jana Grollová, Jakub Pavlús, Michael Waloschek.
1. Zahájení: Konvent byl řádně svolán. Předseda konventu Lubomír Červenka zahájil v 8:33
a řídí schůzi.
2. Technické vysvětlení průběhu konventu v prostředí programu Google Meet: podal Jakub
Pavlús.
3. Ztišení: Eliška Geislerová, čtení Matouš 8,23nn, modlitba.
 Marek Zikmund přivítal E. Geislerovou v seniorátu. Přišla do seniorátu v říjnu 2020.
4. Ustavení konventu
A. Skrutátoři: navrženi a aklamací zvoleni Jakub Pavlús, Filip Matějka.
B. Prezence: 66 přítomných poslanců ze sborů a seniorátního výboru dle prezenční
listiny. Dále shromáždění aklamací přiznalo členství v konventu 2 kaplanům – Lukáš
Roman a Aleš Wrana. Aklamací udělen 1 poradní hlas – Jiří Groll, revizor seniorátního
hospodaření. Ostatní poradci nebyli pozváni na náhradní termín 2. zasedání 51. konventu
MSS. Prvně přítomní členové konventu složili slib.
C. Volba zapisovatelů: Kamil Vystavěl, Radek Bedřich, navrženi, zvoleni aklamací.
D. Verifikátoři: Petr Maláč, Marie Sléhová, Hana Pecinová, navrženi, zvoleni
aklamací.
5. Schválení programu (Tisk č. 3): pro mimořádné on-line jednání konventu byl původní
program předsednictvem zkrácen do podoby uvedené v Tisku č. 3a.
 Na návrh SV zkrácený program doplněn o návrh č. 214 (znění návrhu uvedeno níže v
zápisu – bod 11).
 Takto zkrácený a doplněný program jednání byl schválen aklamací.
Jednání dále řídí Jana Grollová
6. Zpráva seniorátního výboru (Tisk č. 5): Marek Zikmund stručně okomentoval
projednávaný dokument. Diskuse:
 Kamil Vystavěl zmínil, že finanční zátěž na seniorátního faráře a pastorační
pracovnici byla podle jeho názoru malá vzhledem k přínosu.
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Marek Zikmund vysvětil, že oba pracovníci mají povolání do konce r. 2021, bude řešit
konvent na podzim 2021.

7. Zpráva revizní komise za rok 2019 (Tisk č. 12): Jiří Groll představil svoji zprávu: uvedl,
že po formální stránce je vedení účetnictví v pořádku; dále zdůvodnil ztrátu na konci r. 2019;
dále vysvětlil některá svá doporučení; nakonec ocenil zdokonalení agendy seniorátního
hospodaření.
 Žádná diskuse.
8. Změna Církevního zřízení (Tisk č. 9): Michael Waloschek vysvětlil způsob tajného
hlasování prostřednictvím aplikace Google Forms.
 Tajné hlasování o návrhu A) změny CZ § 12 odst. 8 a § 28 odst. 6, písm. a) (zrušení
tzv. opakované volby): 61 platných hlasů, 57 hlasů pro, 3 se zdržují, 1 proti, návrh
byl schválen.
 Tajné hlasování o návrhu B) změny CZ § 28 odst. 12 (volba pastýřských rad
synodem): 61 platných hlasů, 54 hlasů pro, 5 se zdržuje, 2 proti, návrh byl schválen.
Jednání dále řídí Lubomír Červenka
9. Návrh na složení nové synodní rady (2021-2027):
 každý poslanec může podpořit max. 3 faráře a 3 laiky jako potenciální členy SR bez
určení funkce;
 dále konvent provede průzkumnou volbu synodního seniora a synodního kurátora;
 konventy oznámí mandátové komisi jména navržených s počtem získaných hlasů;
 Všechna hlasování v tomto bodě jsou tajná.
A. Návrhy – faráři:
Navržení
Jan Keřkovský
Jakub Keller
Petr Pivoňka
Pavel Pokorný
Ondřej Titěra
Roman Mazur
Vlastislav Stejskal
Miroslav Erdinger
David Balcar
Michal Kitta

přijato celkem 62 platných hlasovacích lístků
počet hlasů
28
12
22
30
16
41
13
3
6
7

B. Návrhy – laici:
Navržení
Simona Kopecká
Petr Štulc

přijato celkem 65 platných hlasovacích lístků
počet hlasů
43
20
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Jiří Schneider
Matěj Cháb
Daniel Fojtů
Jakub Pavlis
Jana Cejpová
Antonín Plachý
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29
9
20
18
4
35

C. Návrhy na synodního seniora: přijato 64 platných hlasovacích lístků
Navržení
počet hlasů
Roman Mazur
22
Jan Keřkovský
11
Petr Pivoňka
12
Jakub Keller
3
Pavel Pokorný
16
Nikdo nezískal nadpoloviční počet hlasů. Následuje užší volba: přijato 65 platných hlas. lístků
Roman Mazur
33
Pavel Pokorný
32
Konvent MSS navrhuje Romana Mazura na synodního seniora.
D. Návrhy na synodního kurátora: přijato 61 platných hlasovacích lístků
Navržení
počet hlasů
Antonín Plachý
19
Jiří Schneider
21
Petr Štulc
5
Simona Kopecká
16
Nikdo nezískal nadpoloviční počet hlasů. Následuje užší volba: přijato 62 platných hlas. lístků
Antonín Plachý
33
Jiří Schneider
29
Konvent MSS navrhuje Antonína Plachého na synodního kurátora.
Schůzi dále řídí Jana Grollová
10. Návrh na složení církevní pastýřské rady: Navrženo 6 osob na základě průzkumu ze
sborů. Lze podpořit libovolný počet osob. Přijato 63 platných hlasovacích lístků.
Navržení
počet hlasů
Jan Jun (farář)
47
Květa Kellerová (právnička)
40
Pavel Kalus (farář)
43
Eva Urbanová (presbyterka Zábřeh) 43
Jaromír Křivohlavý
40
(Marie Sléhová navržena, kandidaturu nepřijímá)
Schůzi dále řídí L. Červenka.
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11. Usnesení o návrzích (Tisk č. 14), projednávány pouze neodkladné návrhy.
 Návrh hlasovat aklamací, nikdo není proti. Návrh schválen.
A. Návrh č. 201 podává SV: Konvent bere na vědomí zprávu seniorátního výboru.
Tisk č. 5. – Hlasováno, 55 pro, 1 proti, 2 zdržel se. Návrh schválen aklamací.


O ostatních návrzích hlasováno tajně, při on-line jednání je to rychlejší než aklamace.

B. Návrh č. 202 podává SV: Konvent schvaluje rozpis seniorátních a celocírkevních
repartic pro rok 2021 dle tisku č. 10. – Hlasováno, celkem 60 hlasů, 50 pro, 3 proti, 7 zdržel
se. Návrh schválen.
C. Návrh č. 203 podává SV: Konvent schvaluje na základě revizní zprávy hospodaření za rok
2019 (tisk č. 12) – Hlasováno, celkem 62 hlasů, 61 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Návrh schválen.
Elen Ryparová opustila konvent (výpadek elektřiny) v cca 10.45.
D. Návrh č. 204 podává SV: Konvent schvaluje rozpočet pro rok 2021 dle tisku č. 11.
– Hlasováno, celkem 62 celkem hlasů, 54 pro, 1 proti, 7 zdržel se. Návrh schválen.
E. Návrh č. 205 podává SV: Konvent schvaluje, že hospodářský schodek za rok 2019
ve výši -93.097,- Kč bude vyrovnán z přebytku v hospodaření uvedeném v položce nerozdělený
zisk/neuhrazená ztráta. – Hlasováno, celkem 64 hlasů, 59 pro, 1 proti, 4 zdržel se. Návrh
schválen.
F. Návrh č. 207 podává FS ČCE Orlová: Konvent Moravskoslezského seniorátu ČCE
schvaluje výmaz nemovitostí
- zastavěná plocha a nádvoří č. p. 787, parc. č. 4389, zapsaná na LV 907, k. ú. Orlová
- ostatní plocha, parc. č. 4390, zapsaná na LV 907, k. ú. Orlová
- zahrada, parc. č. 4387, zapsaná na LV 663, k. ú. Orlová.
z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.
 Hlas pro: Jan Dospiva okomentoval odůvodnění sboru Orlová.
 návrh na otevření rozpravy – aklamací 28 pro, tj. menšina, rozprava neotevřena.
 Hlas proti: Aleš Wrana v odůvodnění nenalézá úvahu o možnosti, že by se dům ukázal
být neprodejný.
Hlasováno, celkem 62 hlasů, 47 pro, 3 proti, 12 zdržel se. Návrh schválen.
Elen Ryparová zpět na konventu, 11.04.
Návrh č. 209 z technických důvodů se projedná později.
G. Návrh č. 211 podává ekonomicko-strategická komise MSS (z původního návrhu
vyškrtnuto slovo „jarní“): 2. zasedání 51. konventu MSS schvaluje, že se okrskové konference
v roce 2021 budou věnovat tématu spolupráce a strategie sborů v okrsku. – Hlasováno,
celkem 61 hlasů, 52 pro, 3 proti, 6 zdržel se. Návrh schválen.
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H. Návrh č. 209 podává FS ČCE Šternberk: Synod prodlužuje dobu podpory
strategického místa ve FS ve Šternberku na dobu dalších dvou let, a to od 1. 2. 2022 do 31. 1.
2024.
 Hlas pro: Jana Rumlová: společenství sboru není ještě na konci svých sil, ochoty a
snahy k samostatné existenci. Ale potřebuje finanční solidární podporu.
 Hlas proti: Marek Zikmund: stanovisko SV je Šternberk už dále finančně
nepodporovat ze solidárních celocírkevních prostředků.
 Bez diskuse.
Hlasováno, celkem 62 hlasů, 29 pro, 23 proti, 12 zdržel se. Návrh byl neschválen.
CH. Návrh č. 214 podává SV (aby bylo zřejmé, jak naložit s neprojednanými
dokumenty): Konvent se usnáší, že zprávy a návrhy, které nebyly projednány na 2. zasedání,
budou projednány na 3. zasedání 51. konventu MSS.
Hlasováno, celkem 65 hlasů, 58 pro, 3 proti, 4 zdržel se. Návrh byl schválen.
12. Připomenutí zesnulých pracovníků seniorátu: vyslovila Simona Kopecká.
13. Shrnutí zasedání a poděkování
 Marek Zikmund poděkoval předsednictvu konventu za přípravu online konventu.
 Lubomír Červenka poděkoval všem konventuálům a předsednictvu za náročnou
přípravu.
 Štěpán Marosz zdraví a podává stručnou zprávu z Bosny.
 Marek Zikmund děkuje členům SV za dobrou spolupráci s nimi (většině končí v r.
2021 funkční období).
14. Závěrečná modlitba - Daniela Sysalová, kurátorka ve Frýdku-Místku.
Zapisovatelé (datum a podpis):
.................................
Kamil Vystavěl

.................................
Radek Bedřich

Zápis ověřili (datum a podpis):
............................................................................
Petr Maláč
Marie Sléhová
Hana Pecinová
Předseda konventu (datum a podpis):
.................................
Lubomír Červenka

