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2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ
1. zasedání 35. synodu ČCE
Usnesení č. 29 – Strategický plán ČCE

/komise A, B, C, D/

1. Synod přijímá Strategický plán Českobratrské církve evangelické do roku 2030.
2. Synod pověřuje synodní radu, aby postupně naplňovala úkoly v něm obsažené a aby o tom synodu
každoročně předkládala průběžnou zprávu.
3. Synod bere na vědomí, že plnění úkolu spojené s výdaji nad rámec rozpočtu povšechného sboru
v daném roce bude vždy podmíněno nalezením potřebných zdrojů.
4. Synod pověřuje synodní radu, aby s přijatým strategickým plánem seznámila církev.
5. Synod ukládá synodní radě, aby před 2. zasedáním 35. synodu projednala se zástupci mládeže
případné vhodné doplnění strategického plánu o témata související s mládeží.

Synodní rada podává informaci o plnění usnesení, kterými byla pověřena se zabývat:
Ad usnesení 29/2
Průběžná informace o plnění dílčích úkolů plynoucích ze Strategického plánu ČCE je uvedena
v samostatném tisku 18/1.
Ad usnesení 29/4
Strategický plán ČCE byl zveřejněn v rámci vyhlášení usnesení synodu dne 9. 7. 2019. Sborům byl
zaslán ještě v rámci sborové zásilky 6/2019 dne 18. 10. 2019 s úvodním slovem synodní rady.
Ad usnesení 29/5
Na základě rozhovoru s Celocírkevním odborem mládeže synodní rada konstatuje, že žádné
samostatné téma týkající se mládeže není třeba do strategického plánu doplňovat.
Při zpracování dílčích úkolů vyplývajících ze strategického plánu bude synodní rada dbát na to, aby
téma mládeže bylo zohledněno zvláště v těchto souvislostech:
▪ Rozvojový plán uložený staršovstvům musí obsahovat kapitolu věnovanou dětem a mladým lidem
ve sboru.
▪ Při pastoraci je třeba věnovat zvláštní pozornost dospívajícím.
▪ Při rozpoznávání obdarování a pověřování ke službám v rámci sboru (zmocňování) věnuje
staršovstvo zvláštní pozornost vyhledávání a povzbuzování mladých členů sboru.
▪ Diakonie, Evangelická akademie: Staršovstvo povzbuzuje mládež k aktivnímu zapojení
do spolupráce se středisky Diakonie, ke studiu na školách EA, k volbě povolání v Diakonii.

Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí průběžnou zprávu synodní rady o naplňování úkolů Strategického plánu
ČCE předloženou v tisku 18/1.

Usnesení č. 30 – Postavení presbyterů v ČCE

/komise B/

Synod ukládá synodní radě, aby po zapracování případných připomínek z diskuse na synodu
rozeslala materiál Postavení presbyterů v ČCE sborům jako podnět k rozhovoru.
Materiál „Postavení presbyterů v ČCE – podnět k rozhovoru ve sborech/staršovstvech“ byl rozeslán
ve sborové zásilce 2/2020 dne 24. 2. 2020. Součástí byl i průvodní dopis s povzbuzením k vedení
rozhovorů na toto téma ve sborech.
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Usnesení č. 32 – Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství
dvou lidí stejného pohlaví
/komise A, B/
Synod ukládá synodní radě, aby jmenovala komisi, která se bude zabývat přípravou na rozhovor
s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravou stanoviska ČCE k otázce, zda je svazek dvou lidí stejného
pohlaví partnerstvím nebo může být i manželstvím. Jmenovaná komise předloží výsledky své práce
2. zasedání 35. synodu ČCE.
Synodní rada jmenovala komisi 29. září, resp. 8. října 2019 ve složení: Veronika Dočkalová, Daniel
Fojtů, Stanislav Kostiha, Jiří Palán, Petr Pivoňka, Pavel Pokorný, Martin Prudký, Mikuláš Vymětal,
Janina Zemanová a Daniel Ženatý Daniel (jmenován předsedou).
Příprava rozhovoru s lesbami a gayi v církvi – tak si komise postupně ujasnila a formulovala svůj
úkol. Uvědomujeme si většinou skrývanou přítomnost gayů a leseb v církvi. Vnímáme dluh církve
vůči těmto lidem i jejich blízkým. Cítíme potřebu změny, která může začít vzájemným rozhovorem
s nimi.
A.
Žijeme spolu v jedné církvi, heterosexuálně i homosexuálně orientovaní, a často spolu neumíme nebo
nedokážeme hovořit. Někteří z těch, kdo tvoří většinu, mají často již hotový názor na ty, kdo tvoří
menšinu, a naopak. Ti, kdo tvoří menšinu, se neodvažují rozhovor s většinou začít, zakusili již dost
ponížení. Nevíme, jak spolu hovořit, jak začít. Máme ze vzájemného rozhovoru ostych. Žijeme vedle
sebe, tvoříme spolu jeden kruh u stolu Páně, a nevíme o sobě, o bolestech či strachu člověka vedle nás.
Kde jinde by měl být rozhovor možný, než v církvi? Můžeme jej v pokoře a respektu jednoho ke
druhému otevřít.
Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi je připravena iniciovat ve spolupráci se sbory
nebo senioráty setkání obou skupin. V něm budou moci vydat své svědectví ti, kdo najdou odvahu
svou homosexuální orientaci nesmlčovat a neskrývat. A stejně tak budou moci hovořit, ptát se a
vyjadřovat své obavy ti, pro které je těžko představitelné přijímat rovně a bez podmínek lidi této
orientace jako své sestry a bratry. Prostředí pro takový rozhovor musí být bezpečné, musí být
moderováno s citlivostí a autoritou.
B.
Předpoklady jakéhokoli rozhovoru jsou rovnost účastníků, ochota naslouchat, otevřená mysl a srdce,
ochota poslouchat logické argumenty a logicky na ně reagovat, přistupovat jeden k druhému bez
předsudků (nebo alespoň reflektovat, že takové předsudky mám), vyvarovat se hodnotících soudů
směrem k osobnosti druhého, pravdu nevlastnit, ale společně hledat.
Rozhovor s lesbami a gayi v církvi má podle nás ještě své specifické předpoklady:
− ochotu přistupovat jeden k druhému jako k člověku stvořenému k obrazu Božímu,
− Bůh, v Ježíši Kristu, má rád všechny lidi, lesby a gaye nevyjímaje,
− křesťanská tradice je živým předáváním lidského svědectví o Bohu; Písmo svaté (ve svém
písemném i dobově ovlivněném znění) se působením Ducha svatého slovem Božím aktuálně stává;
to platí i pro ta místa, kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu chování (ne k orientaci),
− poslání být obrazem Božím se naplňuje zvláště ve vztahu (ve spolubytí, jehož základními projevy
jsou sdílení, komunikace, vzájemná podpora, spolunesení břemen),
− cílem tohoto rozhovoru je hlubší porozumění druhému člověku i sobě samému, růst ve vzájemné
lásce a úsilí o jednotu v Kristu při našich odlišnostech.
C.
Rozhovoru s lesbami a gayi v evangelické církvi by mohl napomoci studijní text Problematika
homosexuálních vztahů, který vydala ČCE v r. 2006. Bylo by ale třeba ho výrazně zestručnit a
zjednodušit, aby ho mohli využít presbyteři i další účastníci připravovaného rozhovoru. To zůstává
komisi jako úkol.
D.
Komise dosud nedospěla k jasnému stanovisku, zda svazek osob stejného pohlaví může být
manželstvím. Zabývali jsme se zatím k této otázce biblickým svědectvím, studijním textem Manželství
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– jeho podoba, proměny a pastorační problémy v evangelické perspektivě (vyd. ČCE v r. 2010) a
dalšími texty.
Zůstávají před námi návrhy zákonů upravující legislativu v této věci a zkušenosti i stanoviska
sesterských církví v Evropě.
Chceme dopracovat nabídku možných a vhodných způsobů, jak rozhovor s lesbami a gayi v církvi
vést. Členové komise jsou ochotni poskytnout konzultaci nebo osobní asistenci při organizaci těchto
setkání.
Za komisi: Daniel Ženatý, předseda
Návrhy usnesení:
1. Synod přijímá zprávu komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi předloženou
v tisku 18 na str. 2–3.
2. Synod děkuje komisi a pověřuje ji, aby ve své práci pokračovala a informovala o ní 3. zasedání
35. synodu.

Usnesení č. 36 e – Zpráva Nadačního fondu pro církevní školství /komise C/
Synod přijímá Zprávu Nadačního fondu na podporu církevního školství předloženou v tisku č. 7B.
Nadační fond pro podporu církevního školství již nepodává synodu zprávu o své činnosti formou
samostatného tisku, neboť jak bylo uvedeno ve zprávě pro 1. zasedání 35. synodu, NF pro podporu
církevního školství vstoupil k 1. lednu 2019 do likvidace. Likvidátorem je Českobratrská církev
evangelická, výkonem likvidace je pověřen právník ÚCK br. Adam Csukás. NFPCŠ rozdělil veškeré
finanční prostředky vč. základního jmění školám Evangelické akademie již v únoru 2018, od té doby
fakticky nevyvíjí žádnou činnost, probíhá proces likvidace. Případný likvidační zůstatek (k 31. 12. 2019
byl zůstatek na bankovním účtu NFPCŠ 4 507,49 Kč) bude převeden do Nadačního fondu Věry
Třebické-Řivnáčové.

Usnesení č. 45 – Sloučení ochranovských sborů při ČCE v Železném Brodě
a v Koberovech
/komise C/
Synod schvaluje sloučení Ochranovského sboru při ČCE v Železném Brodě s Ochranovským
sborem při ČCE v Koberovech v jeden farní sbor pod názvem Ochranovský sbor při ČCE
v Železném Brodě v souladu s dohodou, která byla schválena sborovými radami obou sborů
a konventem Ochranovského seniorátu.
Usnesení č. 45 nabylo platnosti vyhlášením synodní radou ČCE dne 9. 7. 2019. Žádost o zrušení
evidence evidované právnické osoby – Ochranovského sboru při ČCE v Koberovech byla Ministerstvu
kultury ČR zaslána 23. 7. 2019, vyrozumění o výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob MK
ČR ke dni 9. 7. 2019 bylo ÚCK doručeno 6. 8. 2019.

Usnesení č. 49 – Uvádění údaje o výkonnosti fondů ve zprávě IV SR
/komise D/
Synod ukládá synodní radě, aby ve zprávě investičního výboru SR byla uváděna také výkonnost
fondů od počátku investic.
Usnesení č. 49 je naplněno ve zprávě Investičního výboru synodní rady předkládané v tisku č. 13D.
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Usnesení č. 50 – Dlužné celocírkevní sbírky za r. 2018

/komise C/

Synod ukládá sborům, které v roce 2018 neodvedly některou z celocírkevních sbírek (viz tisk č. 11),
aby tak učinily do 30. 9. 2019. O výjimce může na základě žádosti sboru a doporučení seniorátního
výboru rozhodnout synodní rada. Synod současně ukládá seniorátním výborům, aby dohlédly
na splnění tohoto usnesení a do 31. 10. 2019 podaly zprávu o plnění usnesení předsedovi synodu.
Usnesení č. 50 nesplnily dva sbory, a to FS ČCE ve Varnsdorfu (neodvedl sbírku pro Diakonii)
a FS ČCE v Humpolci (neodvedl sbírku pro sociální a charitativní pomoc).

Usnesení č. 51 – Kombinovaný odvod do Personálního fondu

/komise D/

1. Synod ukládá synodní radě, aby uzpůsobila evidenční dotazník a výkaz hospodaření sboru tak,
aby odpovídaly požadavkům kladeným pro výpočet poměrné části odvodu farního sboru
do Personálního fondu.
Výkaz hospodaření sboru byl patřičně upraven ve spolupráci se správci Evangnetu.
Do struktury evidenčního dotazníku nebylo třeba zasahovat. Veškeré údaje potřebné pro výpočet
kombinovaného odvodu do PF jsou v něm obsaženy.
2. Synod ukládá farním sborům, aby evidenční dotazníky a výkazy hospodaření sborů nadále
vyplňovaly a odevzdávaly ve stanovených termínech, a seniorátním výborům, aby odevzdané
dotazníky a výkazy pečlivě kontrolovaly a v případech pochybení farních sborů sjednávaly
nápravu.
Povinnost vyplňovat a kontrolovat evidenční dotazníky a výkazy hospodaření sborů byla sborům,
resp. seniorátním výborům připomenuta ve sborové zásilce 2/2020 dne 24. 2. 2020.
3. Synod přijímá klíč pro výpočet poměrné části odvodu farního sboru do Personálního fondu, jak
je uveden v tisku č. 18/4 na str. 3.
4. Synod v návaznosti na usnesení č. 62 o výši odvodu do Personálního fondu pro rok 2020 usnáší,
že odvod do Personálního fondu pro rok 2020 se dělí na paušální část ve výši 140 000 Kč
a základ pro výpočet poměrné části odvodu ve výši 20 000 Kč.
Výpočet předpisu odvodu do PF pro jednotlivé plátce provedla správní rada PF a zveřejnila
na svých webových stránkách. Zároveň sbory o výši odvodu individuálně písemně informovala.
5. Synod ukládá farním sborům doplnit údaje za roky 2016-2018 potřebné pro výpočet odvodů
do PF podle předchozích bodů, a to do 30. 9. 2019.
Ve spolupráci se správci Evangnetu byl připraven jednorázový doplňující dotazník, sloužící
ke sběru chybějících dat za roky 2016–2018. Sbory byly vyzvány k doplnění údajů dopisem
ve sborové zásilce 5/2019 dne 25. 9. 2019.
V případě, že sbory tato data nedodaly do 31. 10. 2019, nahradila je správní rada PF při výpočtu
odvodu takto:
a) počet platících salárníků a účast na bohoslužbách podle průměru známých údajů,
b) pokud sbor nerozlišil dary na účelové a neúčelové, byly použity vyplněné dary v hospodářském
dotazníku,
c) pokud sbor nedoplnil do výkazu základ pro výpočet daně z příjmu právnických osob, byly
použity příjmy z hospodářské činnosti snížené o 30 %.
Tento postup byl schválen synodní radou dne 22. 10. 2019.

Usnesení č. 52 – Podpora dvouletých grantových projektů

/komise D/

Synod se usnáší umožnit v odůvodněných případech žádat v rámci grantového systému ČCE rovněž
o dvouletou finanční podporu a pověřuje synodní radu, aby v tomto smyslu změnila “Pravidla
grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty” i další příslušné dokumenty.
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Grantová komise toto usnesení zohlední při přípravě výzev na r. 2021. Pro umožnění dvouletých
projektů není potřeba měnit Pravidla grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.

Usnesení č. 53 – Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení
/komise D/
1. Synod vyzývá sbory, aby podle svých možností přispívaly do Fondu klidného stáří.
Zpráva o stavu Fondu klidného stáří a zároveň prosba o jeho finanční podporu byla sborům ČCE
zaslána ve sborové zásilce 7/2019 dne 28. listopadu 2019.
2. Synod ukládá synodní radě, aby se Spolkem evangelických kazatelů hledala další možnosti
pomoci kazatelům při odchodu do důchodu v případech sociální nouze.
Synodní rada jednala se SpEK o problematice bydlení kazatelů při odchodu do důchodu. SpEK
ve spolupráci se svými seniorátními důvěrníky odhaduje, že během příštích pěti let by mohla
vzniknout bytová nouze při odchodu do důchodu přibližně u tří kazatelů. Za těchto okolností se
SR domnívá, že by měla být schopna pomoci řešit tyto případy individuálně.

Usnesení č. 54 – Investiční kodex ČCE

/komise B/

Synod schválil Investiční kodex ČCE, který definuje pravidla pro investování dlouhodobých
finančních prostředků ve správě sborů ČCE, Diakonie ČCE, případně dalších právnických osob
spadajících pod ČCE.
Investiční kodex ČCE byl zveřejněn v rámci vyhlášení usnesení synodu dne 9. 7. 2019
a na https://www.ustredicce.cz/data/e/x/A/Investicni-kodex-CCE.pdf

Usnesení č. 64 – Správa a rozdělování prostředků na diakonické
a rozvojové projekty
/komise B/
Synod schvaluje následující změnu usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu č. M9 v bodě 1.4:
Prostředky na DaRP rozdělované prostřednictvím ČCE budou členěny do tří čtyř základních
oblastí podpory:
a. Budování sboru a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství sborů)
b. Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)
c. Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)
d. Životní prostředí (Základní cíl: ČCE napomáhá péči o životní prostředí)
ÚCK provedla změnu Pravidel grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty
(doplnění čl. 3 odst. 1 o písm. d) dle usnesení č. 64. Grantová komise toto zohlední při přípravě výzev
na r. 2021.

Usnesení č. 65 – Nadační fond Evangelické dílo

/komise C/

Synod bere na vědomí předloženou zprávu o aktuálním vývoji ve věci vzniku Nadačního fondu
Evangelické dílo předloženou v tisku č. 18 na str. 11–12.
34. synod schválil na svém 3. zasedání záměr založení a vzal na vědomí zakládací listinu nadačního
fondu s pracovním názvem „Nadační fond Evangelické dílo“ (usnesení č. 48). V rámci příprav
založení nadačního fondu (NF) synodní rada s ÚCK konzultovala, jak vymezit postavení NF ve vztahu
k existujícím fondům v gesci SR a ÚCK, ke grantovému systému ČCE (diakonické a rozvojové
projekty – DaRP), k Jeronýmově jednotě atp. a zároveň NF učinit atraktivním pro další externí dárce.
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Uskutečněné konzultace dospěly k závěru, že existující zakládací listina vymezuje rámec účelu NF
a okruhu oprávněných žadatelů příliš úzce (v zásadě jen dovnitř církve), což by pravděpodobně
neumožnilo významněji rozšířit okruh využitelných externích finančních zdrojů nad rámec těch, které
již církev využívá.
Synodní rada ve spolupráci s ÚCK proto hodlá připravit návrh, aby NF byl založen v širším pojetí
(volnou inspiraci lze hledat např. v zahraničních příkladech typu Divoké husy nebo HEKS) a měl
šanci etablovat se jako součást domácí i mezinárodní dárcovské komunity a úspěšně nabízet
partnerství i velkým dárcům (firemním, nadačním, individuálním).
Struktura NF by byla budována jako otevřená, aby umožnila případné začlenění dalších existujících
dárcovských struktur v církvi (vnitřní organizační a účetní uspořádání NF by umožnilo do značné míry
samostatnou správu jednotlivých specifických programů). Soustředění většiny dárcovských programů
v ČCE pod jednu „střechu“ / značku by je učinilo viditelnějšími a přineslo by zpřehlednění pro
potenciální žadatele. Zamýšlený model by zároveň umožňoval poskytnout finanční podporu činnostem
zajišťovaným v církvi v oblasti výchovy a vzdělávání, práce s mládeží a jiných.
K založení NF popsaného charakteru plánuje synodní rada připravit do 3. zasedání 35. synodu mj.
návrh změny zakládací listiny NF, popis struktury NF a jeho vazeb na ústředí i jiné subjekty ČCE
a rozpočet NF pro období rozjezdu a pro období běžné činnosti.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí plánované kroky k realizaci záměru založení nového nadačního fondu
v podobě vyžadující rozšíření rámce daného zakládací listinou, jíž vzalo na vědomí 3. zasedání
34. synodu usnesením č. 48.

Usnesení č. 66 – Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty
/komise B, D/
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické
a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 12–13.
Synodní rada v souladu s usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77/7 podává synodu následující zprávu
o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty.
Grantový systém ČCE od vyhlášení prvních výzev funguje již čtvrtý rok.
V roce 2017 bylo řešeno 44 projektů s podporou z grantového systému ve výši 4 670 000 Kč.
V roce 2018 bylo řešeno 61 projektů s podporou z grantového systému ve výši 6 303 000 Kč.
V roce 2019 bylo řešeno 43 projektů s podporou z grantového systému ve výši 6 733 500 Kč.
Pro rok 2020 bylo schváleno řešení 29 projektů s podporou z grantového systému ve výši 2 870 000 Kč.
O roku 2019 je každoročně snižován objem finančních prostředků na grantový systém o 4 mil. Kč
v souvislosti s naplňováním usnesení č. 62 ze 4. zasedání 34. synodu. V roce 2019 byly zavedeny
přísnější limity pro poskytování podpory na stavební projekty a vybavení. Rovněž byla zavedena nová
výzva na podporu nových a inovativních projektů, která nahradila výzvu Tábory. Uvedená opatření
mají orientovat žadatele především na zapojení členů do sborových aktivit, které mohou přinést
oživení sborů. Nejde jen o práci s dětmi a mládeží, ale o zapojení všech generací a o větší otevření
sborových aktivit pro potřebné kolem nás. Nastavená hodnotící kritéria chceme ponechat i pro
následující období.
V roce 2019 bylo využito na stálé osvědčené projekty povšechného sboru celkem 309 151 Kč. Konkrétně
šlo o 201 130 Kč na tábory a pobyty pro děti s postižením a o 108 021 Kč na pobyty dětí z Ukrajiny,
v obou případech v Táboře JAK v Bělči n/O.
Důležité dokumenty grantového systému včetně přehledů schválených projektů i rozdělení prostředků
na mikroprojekty mezi jednotlivé senioráty jsou uvedeny na webu:
https://www.ustredicce.cz/rubrika/814-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Grantovysystem/index.htm.
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K propagaci diakonických a rozvojových projektů a ke sdílení příkladů dobré praxe byl založen
facebookový profil Granty ČCE.
Pozitivní ohlasy příjemců i poznatky členů grantové komise a synodní rady z návštěv u některých
příjemců potvrzují, že grantový systém na podporu diakonických a rozvojových projektů má smysl
a stojí za to v něm pokračovat.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické
a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 6–7.

Usnesení č. 68 – Výmaz modlitebny v Koberovech z evidence nezcizitelných
nemovitostí
/komise C/
Synod souhlasí s vynětím modlitebny v Koberovech, která je ve vlastnictví Ochranovského seniorátu
při ČCE, z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.
Výmaz předmětné nezcizitelné nemovitosti z ústředního seznamu nezcizitelných nemovitostí byl
proveden.

Usnesení č. 69 – Bezúplatný převod majetku ČCE v Myslibořicích, Račicích
a Zárubovicích do vlastnictví Diakonie ČCE
/komise C/
Synod souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 638, katastrální
území Myslibořice, na listu vlastnictví číslo 40, katastrální území Račice u Hrotovic a na listu
vlastnictví číslo 282, katastrální území Zárubice z vlastnictví Českobratrské církve evangelické,
IČ: 00445223 do vlastnictví Diakonie ČCE, IČ: 45242704.
Darovací smlouva mezi ČCE a Diakonií ČCE byla uzavřena 9. 7. 2019. Vklad do KN byl proveden
dne 4. 9. 2019, a to s právními účinky k 25. 7. 2019.

Usnesení č. 70 – Bezúplatný převod nemovitosti Vila Doubravka
do vlastnictví FS ČCE v Uherském Hradišti
/komise C/
1. Synod souhlasí s výmazem nezcizitelných nemovitostí parcelní číslo st. 282 o výměře 558 m2
(zastavěná plocha a nádvoří); součástí pozemku je budova s číslem popisným 273 a parcelní číslo
412/2 o výměře 440 m2 (zahrada) v obci Luhačovice, katastrální území Luhačovice z ústřední
evidence nezcizitelných nemovitostí.
2. Synod souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí parcelní číslo st. 282 o výměře 558 m 2
(zastavěná plocha a nádvoří); součástí pozemku je budova s číslem popisným 273 a parcelní číslo
412/2 o výměře 440 m2 (zahrada) v obci Luhačovice, katastrální území Luhačovice z vlastnictví
Českobratrské církve evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Uherském Hradišti, IČ: 46256300.
3. Synod ukládá synodní radě, aby v rámci bezúplatného převodu na Farní sbor ČCE v Uherském
Hradišti zajistila využívání nemovitosti st. 282, k.ú. Luhačovice, obec Luhačovice v souladu
s projektem předloženým v tisku 18/5 po dobu alespoň 10 let včetně možnosti od darovací
smlouvy ustoupit.
Výmaz předmětných nezcizitelných nemovitostí z ústředního seznamu nezcizitelných nemovitostí byl
proveden.
Darovací smlouva mezi ČCE a FS ČCE v Uherském Hradišti byla uzavřena 10. 9. 2019. Zápis nového
vlastníka do KN proběhl ke dni 7. 10. 2019.
Ustanovení ve smyslu usnesení 70/3 je součástí darovací smlouvy. Smlouva je přílohou tohoto tisku.
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ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ
4. zasedání 34. synodu ČCE

Usnesení č. 34 – Příprava nové agendy

/komise A, B/

1. Synod děkuje poradnímu odboru liturgickému za přípravu bohoslužebných formulářů A, A s VP, E,
E s VP.
2. Synod se seznámil s novými bohoslužebnými formuláři A, A s VP, E, E s VP, včetně návrhů
direktorií pro novou agendu a než bude rozhodovat o jejich přijetí či nepřijetí, ukládá
farářům/farářkám, sborům i seniorátům tyto formuláře i direktoria řádně a podrobně projednat
na pastorálkách a na staršovstvech.
3. Dále synod ukládá seniorátním výborům, aby do konce roku 2019 předaly výsledky rozhovorů
synodní radě.
Seniorátní výbory všech 14 seniorátů předaly ÚCK zprávu o proběhnuvších rozhovorech v rámci
seniorátu.
4. Nakonec synod ukládá synodní radě seznámit s těmito výsledky synod 2020.
Synodní rada předkládá synodu shrnutí rozhovorů nad novými bohoslužebnými formuláři
v seniorátech, které zpracoval poradní odbor liturgický, v samostatném tisku č. 18/4.
PO liturgický zároveň na základě těchto ohlasů upravil původní bohoslužebné formuláře a synodní
rada je předkládá synodu v tisku č. 21.

Usnesení č. 50/2 – Inventura a ocenění činností povšechného sboru
/komise C, D/
Synod ukládá synodní radě provést inventuru a ocenění činností povšechného sboru a připravit
reálný systém jejich financování nejpozději do 2. zasedání 35. synodu.
Zpráva o plnění tohoto usnesení je obsahem tisku č. 18/5.
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