OREL

Zápis z 9. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 16. května 2016
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS a EHR
Žádosti z jednot
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Jednání zahájila ses. Macková a omluvila starostu br. Juránka, všechny přivítala a začala
orelskou modlitbou spolu s předsedou DR br. P. Kodedou.
VP není usnášeníschopné, ses. Škvařilová je na cestě.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhla
ověřovatele zápisu – ses. Jurečkovou a ses. Brandejsovou, požádala o jejich schválení, až bude
jednání usnášeníschopné. Přivítala br. Zbořila a požádala přítomné o schválení jeho přítomnosti
na jednání VP.
3. Schválení bodů programu
Ses. Macková – nepřišel žádný návrh na změnu či doplnění. Doporučila předřadit žádost
jednoty Vyškov (bod 6), když přijel br. Zbořil, aby vysvětlil záměr jednoty Vyškov a nemusel
dlouho čekat.
4. Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR písemnou formou.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR
Br. Třináctý je omluven – předložil pís. materiál, který je v příloze. Ses. Macková prošla
zprávu TVR bez připomínek členů VP.
Zpráva KR
Br. Brhel poslal písemný materiál, s kterým seznámil členy VP. Podrobně popsal Divadelní
dílnu, kde byl v sobotu přítomen.
Přišla ses. Škvařilová.
Jednání je usnášeníschopné.
Ses. Macková požádala přítomné o dodatečná hlasování.
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VP/135/9 VP schvaluje ověřovatele zápisu – ses. Jurečkovou a Brandejsovou.
VP/136/9 VP schvaluje přítomnost br. Zbořila z jednoty Vyškov na jednání VP.
VP/137/9 VP schvaluje program dnešního jednání se změnou.
VP/138/9 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP a ÚR.
VP/139/9 VP bere na vědomí zprávu TVR.
VP/140/9 VP bere na vědomí zprávu KR.

8–0– 0
8–0– 0
8–0–0
8–0–0
8–0–0
8–0–0

Ses. Macková požádala br. Zbořila o bližší informaci k žádosti jednoty Vyškov - Rekonstrukce
sportoviště Orla jednoty Vyškov. Dle stanov § 38 odst. 10 stanov Orla "Právní jednání
pobočného spolku, které zřizuje závazek v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč, musí být předem
schváleno výkonným předsednictvem, jinak je neplatné."
Br. Zbořil seznámil přítomné s připravovanou rekonstrukcí, při které dojde k výměně povrchu
venkovních sportovišť a závodní dráhy. Sportoviště je denně využíváno sousední ZŠ Nádražní
a atletickým oddílem Orla. Na výše uvedené jim byla přidělena dotace z JMK ve výši 5 mil.
Kč. Jednota žádá k závazku ve smlouvě souhlas VP.
VP/141/9 VP schvaluje přijetí dotace a s tím spojených závazků pro Orel jednotu Vyškov,
Hřbitovní 6, 682 01 Vyškov, IČO 61731358, z rozpočtu JMK ve výši 5 000 tis. Kč na
investiční akci Rekonstrukce sportoviště Orla jednoty Vyškov,
8–0–0
VP/142/9 VP ukládá jednotě Vyškov informovat VP k 30. 9. 2016 o stavu investiční akce a
k 31. 1. 2017 zaslat kopii finančního vypořádání celé dotace.
8–0–0
Ses. Macková poděkovala br. Zbořilovi a ten opustil jednání.
Zpráva DR
Br. P. Kodeda – DR bude zasedat příští pondělí, do dalšího zasedání připraví zprávu.
VP/143/9 VP bere na vědomí zprávu DR.

8–0–0

Zpráva RM
Ses. Škvařilová – RM finišuje s přípravou FICEP kempu. Předsedkyně RM vyzvala členy RM,
aby se vyjádřili k akcím příštího roku a mohl být sestaven plán akcí a návrh rozpočtu na příští
rok.
VP/144/10 VP bere na vědomí zprávu RM.

8–0–0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová – RS bude zasedat v červnu a žádá všechny starosty žup o soupis jubilantů
2016. RS na svém příštím zasedání udělá konečný seznam tak, aby mohlo být jubilantům
odesláno pozvání od starosty.
VP/145/9 VP bere na vědomí zprávu RS

8–0–0

Zpráva EHR
Br. Kamba – jednání EHR bude v červnu.
VP/146/9 VP bere na vědomí zprávu EHR

8–0–0

6. Žádosti z jednot
Židlochovice
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Žádost o schválení příjmu dotace z JMK ve výši 2 000 tis. Kč na provoz.
VP/147/9 VP schvaluje přijetí dotace a s tím spojených závazků pro Orel jednotu
Židlochovice, Cukrovarská 738, 667 01 Židlochovice, IČ 70955999, z rozpočtu JMK ve výši
2 000 tis. Kč na provoz jednoty Židlochovice.
8–0–0
VP/148/9 VP ukládá jednotě Židlochovice zaslat kopii finančního vypořádání celé dotace
k 31.1.2018
8–0–0
Moravské Budějovice
Žádost o příspěvek 200 tis. na dětské centrum. Rozpoutala se diskuse, kde bylo postupně
navrženo o žádosti nehlasovat a přesně specifikovat, na co příp. půjčku poskytnout, Ses.
Macková požádá o doplnění informací do příštího VP. (rozpočet, konkrétní žádost, MŠ nebo
mateřské centrum). Bylo by vhodné pozvat na jednání zástupce jednoty.
Studenec
Ses. Macková seznámila členy VP s požadavkem jednoty Studenec. Na ústředí byla zaslána
žádost na „manipulaci s majetkem“. Jednota byla vyzvána k doplnění, zatím bez odpovědi.
7. Různé
TVR
Br. Častulík informuje písemnou formou o soustředění k výběru na zimní hry FICEP 2017.
Br. Možný připravil návrh startovného OFL – viz písemný materiál.
VP/149/9 VP schvaluje startovné OFL na sezónu 2016/2017 podle přílohy č. 1.

8–0 –0

ZŠ Heuréka
ZŠ Heuréka, která bude v pronájmu v I. a II. patře na Pellicové, poslala žádost o pronájem
hřiště.
Br. Kamba doporučuje ponechat cenu 100 Kč/hod.
Br. Čáp doporučuje výpovědní lhůty sjednotit s naší smlouvou s biskupstvím.
VP/150/9 VP schvaluje smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem hřiště s výší
nájemného 100 Kč/hod. a na dobu určitou do 31. 12. 2018.
8–0–0
Vyznamenání
Ses. Macková seznámila přítomné s návrhy na vyznamenání – do dnešního dne bylo doručeno
pět návrhů na vyznamenání. Všechny návrhy jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání
Orla.
Čestné uznání
Anna Kolůchová, jednota Kunovice/župa Velehradská. Starosta župy Velehradské br. Častulík
navrhuje vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě u příležitosti životního jubilea (nar.
1941).
Zdeňka Dřínková, jednota Kunovice/župa Velehradská. Starosta župy Velehradské br.
Častulík navrhuje vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě u příležitosti životního
jubilea (nar. 1956).
Vyznamenání budou sestrám předána na župním setkání seniorů.
Miluše Bezděková, jednota Moravský Písek/župa Velehradská. Místostarosta župy
Velehradské br. Brhel navrhuje vyznamenání za vedení jednoty (starostka) a práci v KR župy u
příležitosti životního jubilea (nar. 1951).
Vyznamenání bude předáno na jednání župní rady.
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Ludmila Petrželková, jednota Polešovice/župa Velehradská. Místostarosta župy Velehradské
br. Brhel navrhuje vyznamenání za celoživotní práci pro Orel v jednotě Polešovice u příležitosti
životního jubilea (nar. 1936).
Milada Náplavová, jednota Polešovice/župa Velehradská. Místostarosta župy Velehradské br.
Brhel navrhuje vyznamenání za celoživotní práci pro Orel v jednotě Polešovice u příležitosti
životního jubilea (nar. 1931).
Vyznamenání budou předána při osobních návštěvách obou sester doma.
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
VP/151/9 VP uděluje Čestné uznání sestrám Anně Kolůchové, Zdeňce Dřínkové, Miluši
Bezděkové, Ludmile Petrželkové a Miladě Náplavové.
8–0–0
Ses. Macková seznámila přítomné s výstavou v senátu, budou pozváni všichni starostové žup,
duchovní rádce Orla a další.
Orelský kroj
br. Polák poslal návrh na orelský kroj, žádá o „manuál“- dle přílohy, jak by měl vypadat. Ses.
Macková navrhuje předat materiál RS a požádat ji o dokumentaci k historickému orelskému
kroji. Rozvinula se diskuse k tvorbě kroje.
VP/152/9 VP pověřuje RS vypracováním dokumentace k historickému kroji.

8–0–0

8. Závěr
Ses. Macková poděkovala všem přítomným za účast. Br. P. Kodeda udělil všem požehnání na
cestu.
Zasedání bylo zakončeno v 16,45 hodin.
……………………………………..
Ing. Miluše Macková
1. místostarostka Orla
Zapsala:
Ses. Komariková …………………………………………

Ověřili:
Ses. Jurečková ……………………………………………

Ses. Brandejsová …………………………………………
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