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Zápis z mimořádného zasedání 50. konventu Moravskoslezského seniorátu 
Českobratrské církve evangelické v Přerově dne 21. února 2016 

 
 Mimořádné zasedání bylo seniorátním výborem a předsednictvem konventu řádně svoláno na neděli 21. února 
ve 14 hodin. Svolání konventu i materiály k jednání byly sborům doručeny cestou obvyklou pro doručování 
písemností v rámci ČCE.  
 
1. Zahájení konventu 

Konvent byl zahájen za předsednictví předsedy konventu bratra Antonína Plachého ve 14 hodin. Bratr 
Vlastislav Stejskal přečetl z Písma oddíl Lk. 9,28-36, pomodlil se a společně jsme zazpívali píseň 383 – 
Mne zajmi, Pane můj.  
 

2. Ustavení konventu 
a) Zjištění přítomných – čtením prezenční listiny bratrem Janem Matějkou bylo zjištěno 58 přítomných 

poslanců a 3 členové s hlasem poradním, všichni tito poslanci byli v prezenční listině podepsáni. 
b) Kazatelé seniorátu v činné službě nespravující sbory přítomni nebyli. 
c) Aklamací byly uděleny poradní hlasy zástupcům mládeže a seniorátní pastorační pracovnici pro 

mládež. 
d) Poslanci, kteří nebyli přítomni na prvním zasedání 50. konventu, složili slib. 

 
3. Volba zapisovatelů verifikátorů a skrutátorů 

a) Zapisovateli zasedání byli navrženi a aklamací jednomyslně zvoleni bratři Filip Matějka a Vlastislav 
Stejskal ze sboru Zábřeh. 

b) Verifikátory zápisu byli navrženi a aklamací jednomyslně zvoleni sestry Daniela Jablonská, Hana 
Honsnejmanová ze sboru Hranice a bratr Jan Hudec ze sboru Hrabová. 

c) Skrutátory pro toto zasedání byli navrženi a aklamací jednomyslně zvoleni bratři Mojmír Blažek, Jan 
Halfar a sestry Jana Vrajová a Jana Grollová. 

 
4. Schválení programu. 

Program zasedání byl členům konventu doručen zároveň se svoláním tohoto zasedání a přidán k 
materiálům konventu jako tisk č. 3. Program byl konventem jednomyslně schválen aklamací. 
 

5. Žádost FS ve Šternberku o prohlášení podporovaným kazatelským místem: 
Bod byl uveden bratrem Františkem Hruškou. Žádost FS ve Šternberku byla sborům doručena jako tisk č. 4 
tohoto zasedání. Sestra Jana Hofmanová konvent stručně seznámila s důvody, které sbor vedly k podání 
tohoto návrhu. Sbor se nachází na rozcestí, od podzimu bude neobsazen. Je malým sborem a rostoucí výše 
odvodu do personálního fondu je pro něj zátěží. Hledá tedy cestu, jak dál. Logika je taková, že pokud 
chceme sbor zachovat, je třeba jej obsadit kazatelem či kazatelkou, neboť sám od sebe se rozvíjet nebude. 
Zřízení podporovaného místa je tedy jediným východiskem. 
Hlas pro: Marek Zikmund řekl, že tato žádost je hlavním důvodem, proč bylo mimořádné zasedání 
svoláno. Seniorátní výbor tuto žádost podporuje a považuje za dobrou. Pokud bude na dnešním zasedání 
schválena, bude předložena již na jarní zasedání synodu. Byl by rád, kdyby synodem mohla být schválena 
ještě letos. 
Hlas proti: žádný nebyl 
Františka Hruška přečetl znění návrhu: 
 
Konvent MSS podporuje žádost FS ČCE ve Šternberku o zřízení podporovaného místa. Konvent MSS 
předkládá synodní radě a synodu tento návrh: 
 
„Synod prohlašuje kazatelské místo ve FS ČCE ve Šternberku za podporované na dobu dvou let od roku 
2017 anebo v případě neobsazenosti sboru od data povolání nového kazatele či kazatelky (který by byl na 
sbor povolán nejpozději do tří let od tohoto usnesení synodu tj. v souladu s „Pravidly zřizování a rušení 
kazatelských míst“). Výše podpory bude činit 90% částky odvodu do personálního fondu, kterou pro 
dané roky stanoví synod.“ 
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O návrhu bylo hlasováno aklamací:  
Pro: 57   proti: 0   zdržel se:  0   - návrh byl jednomyslně schválen 
 

6. Žádost FS v Krnově o výmaz sborového domu a zahrady z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí  
Tento bod uvedl bratr Štěpán Janča. Žádost FS v Krnově byla sborům doručena jako tisk č. 5 tohoto 
zasedání. 

a) Nejprve bylo třeba revokovat usnesení č. 7, 1. zasedání 50. konventu.  
Hlas pro: kazatel sboru bratr Radovan Rosický sdělil konventu, že při schválení návrhu sboru v 
Krnově na minulém zasedání došlo k formální chybě při jeho podání. Proto musí být původní 
usnesení zrušeno a přijato znovu. Bratr Jiří Marek doplnil, že k původnímu znění návrhu byla pro 
toto zasedání doplněna jedna věta tak, aby usnesení bylo v souladu s našimi řády. 
Hlas proti: nebyl 
Znění návrhu: 
 
Konvent Moravskoslezského seniorátu ČCE revokuje (ruší) návrh č. 7, který 1. zasedání 50. 
konventu schválilo během zasedání dne 14. 11. 2015. 
 
Zdůvodnění: 
Zmíněný schválený návrh byl poznamenán formální chybou v tom smyslu, že tomuto schválení 
nepředcházel návrh sborového shromáždění FS v Krnově, jak stanoví ŘHC čl. 15, odst. 8. Následný 
návrh je prakticky shodný s tím, který byl přijat na listopadovém zasedání konventu. 
 
Bylo přistoupeno k hlasování aklamací. 
Pro: 58   Proti: 0 zdržel se: 0   - návrh byl schválen 
 

b) Schválení návrhu na výmaz sborového domu a zahrady FS Krnov z ústřední evidence nemovitostí. 
Hlasy pro a proti nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování aklamací. 
Znění návrhu:  
 
Mimořádné zasedání 50. konventu MSS schvaluje výmaz sborového domu (fary) a zahrady v 
Krnově, Albrechtická 746/92 (LV 184, parcela č.2383 a 2384), které jsou ve vlastnictví FS ČCE v 
Krnově, z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí. Toto zasedání současně souhlasí se 
zařazením domu na adrese Albrechtická 811/8 (parcela č.2532), který je od září 2014 ve 
vlastnictví sboru, mezi nezcizitelné nemovitosti. 
 
Zdůvodnění: 
V září 2014 sbor zakoupil dům na adrese Albrechtická 811/8, Krnov, který se v současné době 
opravuje. V tomto objektu bude po skončení rekonstrukce byt kazatele i nové sídlo sboru. Původní 
faru na Albrechtické 746/92 chceme pak prodat – jednak ji už nebudeme potřebovat, jednak 
bychom z prodeje rádi uhradili půjčku z JTD ve výši 1,5 mil. Kč, kterou jsme dostali na koupi 
zmíněného objektu. Stávající fara po přestěhování kazatele přestane sloužit k plnění základních 
funkcí církevního sboru dle ŘHC čl. 15, odst. 2. Ke zprovoznění nové fary a přestěhování kazatele 
dojde, předpokládáme, v 1. pololetí 2016. Abychom mohli nynější faru prodat ve chvíli, kdy to bude 
aktuální, potřebujeme k tomu souhlas konventu žádaný v předloženém návrhu – viz ŘHC čl. 15, 
odst. 8. Dům na Albrechtické 811/8 naopak bude sloužit jako fara a nové sídlo sboru. Uvedený 
návrh schválilo sborové shromáždění FS Krnov dne 24. 1. 2016. 
 
Pro: 58  Proti:   0   zdržel se:  0 – návrh byl schválen 
 

7. Shrnutí konventu 
Předseda konventu, bratr Antonín Plachý, poděkoval přítomným za jejich čas a pozval je k instalaci 
seniorátního výboru, která bude probíhat od 15 hodin. 
 

8. Zakončení konventu 
Bratr Jan Matějka zakončil zasedání modlitbou a společně jsme zazpívali píseň 172 - Od věků Bůh, od 
věků Král. Zasedání konventu bylo ukončeno v 14:40.  
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Zapisovatelé:   Filip Matějka                   ………………………………………... 
               
                     Vlastislav Stejskal          ………………………………………… 
 
Verifikátoři zápisu:  Hana Honsnejmanová    ………………………………………… 
 
                                  Daniela Jablonská          ………………………………………… 
 
                                    Jan Hudec               ………………………………………… 
 
Předseda konventu:  Antonín Plachý   ……………………..………………….. 


