OREL

Zápis z 8. zasedání Ústřední rady Orla
konané dne 25. dubna 2015 v sídle Orla, Pellicova 2c, Brno
přítomní – viz prezenční listina
Od 8:00 hodin br. P. Pavel Kopecký sloužil mši sv. za živé i neživé členy orelské rodiny.
Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin Orelskou modlitbou.
1) Volba orgánů ÚR
Předsedající zasedání byla navržena 1. místostarostka Orla ses. Macková. Starosta br.
Juránek je omluven a dostaví se později. Je přítomný nadpoloviční počet delegátů, zasedání je
tedy usnášeníschopné. Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení – ses. Macková, br.
Juránek, br. Častulík a br. Vejvar. Byla navržena mandátová komise ve složení – br. Gazárek a
br. Kočí, návrhová komise ve složení – br. Čáp a br. Husák a ověřovatelé zápisu – br. Jaňura a
br. Vykydal. Ses. Macková jmenovala zapisovatelky dnešního jednání - ses. Komarikovou a
ses. Nováčkovou.
ÚR/8/256 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková, br.
Juránek, br. Častulík a br. Vejvar.
opt. většina pro
ÚR/8/257 Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Kočí.
opt. většina pro
ÚR/8/258

Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp, br. Husák
opt. většina pro

ÚR/8/259

Ústřední rada schvaluje ověřovatele zápisu ve složení br. Jaňura a br. Vykydal.
opt. většina pro

2) Schválení programu
Byl předložen návrh programu zasedání. Ses. Macková vyzvala přítomné k doplnění. Z pléna
nebyl podán žádný požadavek na doplnění.

Program:
1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba volební komise
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Slovo starosty
4. Zpráva mandátové komise
5. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
6. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
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7. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
8. Zpráva ÚRK
9. Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2014
10. Příprava sjezdu – návrhy do pracovních funkcí
11. Přerozdělení prostředků z MŠMT
12. Návrhy na vyznamenání
13. Různé
16. Závěr

ÚR/8/260 Ústřední rada schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.
opt. většina pro
3) Slovo starosty
Ses. Macková – starosta promluví, až se dostaví.
Nyní předala vyznamenání br. Kočímu za dlouholetou práci pro spolek Orel a poděkovala za
vedení župy (do letošního roku starosta v župě Urbanově).
4) Zpráva mandátové komise
Br. Gazárek - z celkového počtu 42 delegátů je přítomno 30, zasedání ústřední rady je tedy
usnášeníschopné. Zatím chybí zástupci z žup: Bauerova, Jirsíkova, Trochtova, Sv. Zdislavy,
Křížkovského, Pospíšilova. Někteří zástupci jsou omluveni – viz prezenční listina.
ÚR/8/261 Ústřední rada bere na vědomí zprávu mandátové komise.

opt. většina pro

5) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 5)
Ses. Macková - výpis přijatých usnesení Ústřední rady Orla byl rozeslán písemně. Vyzvala
přítomné k dotazům.
Br. Slavotínek – jak je rozdělena budova na Vranovské?
Ses. Macková – budova je zapsána na LV a je po patrech pečlivě rozdělena mezi oba
spoluvlastníky dle podílů. Je vystavena první faktura na platbu za 1Q.
ÚR/8/262 Ústřední rada bere na vědomí plnění usnesení ÚR k 25. 4. 2015
opt. většina pro
6) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 6)
Ses. Macková - byl předložen přehled přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla za
období od minulé ÚR a přehled docházky členů VP od posledního jednání ÚR. Vyzvala k
dotazům a připomínkám.
Br. Německý – investiční žádosti – dříve župy dávaly souhlas k dotacím na investice. Proč
župy nedávaly souhlas k žádostem, jak tomu bylo dříve?
Ses. Macková – informace o vypsaném dotačním titulu šly přes župy i časový harmonogram
k vyjádření hlavního spolku, župa si mohla u svých jednoty zajistit informace i dát doporučení.
VP od žádajících jednot požadovalo o projektech podrobné informace, přidělit priority je
kompetence VP, stav objektů je členům VP znám, priorita byly opravy – střechy, soc. zařízení,
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zemní vlhkost… atd., a na posledním místě investice úplně nové. Všechny žádosti byly
podpořeny. Jednoty si musí podávat žádosti sami, MŠMT požaduje pouze vyjádření hlavního
spolku k těmto akcím.
Br. Častulík – jednoty k vyjádření župu nepotřebují, můžou si požádat sami. Pokud by bylo
žádostí hodně, mohla si župa stanovit priority.
Ses. Brandejsová – když rozesílala žádosti, tak jednoty požádala kvůli „časovému presu“, aby
posílaly žádosti rovnou na ústředí a zaslaly kopii na župu, aby byl přehled.
ÚR/8/263 Ústřední rada bere na vědomí zprávu o činnosti VP od poslední ÚR.
opt. většina pro
7) Zprávy TVR, KR, DR, RM, RS, EHR (materiál 7)
Zpráva TVR
Br. Častulík vše poslal písemně, znovu prošel zprávu. Rádi by zavedli tabulku rekordů –
takový přehled rekordů. Vyzvedl letošní školení v lyžování – mělo velký úspěch. Na tento rok
chystá TVR 28 ústředních finálových akcí. Předložil doplnění soutěžního řádu dle přílohy,
která byla také rozeslána.
Br. Zelina – divíme se, že Orlové nejsou schopni dát dohromady družstvo malé kopané.
Problém je v organizaci jednot nebo proč?
Br. Častulík – asi nyní převažuje florbal, děti jsou vytížené, až moc. Děti zmizely z fotbalu, ale
jsou ve florbale.
Br. Moudrý – narazil na nesrovnalost v kategorii veteránů (bude opraveno).
Br. Čáp – veteráni by raději 3000 metrů než 1500 metrů.
Br. Častulík – letos to necháme tak a pro příští rok se udělá úprava.
ÚR/8/ 264 Ústřední rada bere na vědomí zprávu TVR.
opt. většina pro
ÚR/8/ 265 Ústřední rada schvaluje doplnění soutěžního řádu o atletické disciplíny dle přílohy.
opt. většina pro
Zpráva KR
Ses. Macková – KR se neschází. Práci převzalo VP, br. Vejvar je místopředseda, akce do
konce roku jsou „rozjeté“. Br. Juránek se zasadil o spolupráci s církevní školou. Pod záštitou
Orla proběhla soutěž DIHUTAJ – divadlo, hudba, tanec. Minulý týden bylo finále, o Orlu dost
věděli, vymysleli slogan pro akce – S orlem vzlétneme výš. Natočili spot, jak došlo k tomuto
projektu a spojení s Orlem. Chtějí se zúčastnit Révy a Cantate. Cantate má na starosti tradičně
župa Velehradská, ses. Habartíková, Révu má na starosti ses. Sochová. Z nejbližších akcí –
divadelní dílna v Boleradicích, kde byla změna termínu. Ses. Macková apeluje na předsedy
odborných rad, aby byly dodržovány termíny a místa na plánovaných akcích z důvodů žádostí
o dotace na JMK i MŠMT Je potřeba zlepšit komunikaci a informovanost.
ÚR/8/ 266 Ústřední rada bere na vědomí informace o kulturních akcích na rok 2015.
opt. většina pro
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Zpráva DR
Br. Slavotínek – zpráva byla rozeslána před jednáním.
Kardinál Duka chce spolupracovat více s Orlem. Duchovní rada se sešla na Velehradě a byly
vypracovány body ke spolupráci a spiritualitě. Je třeba apelovat na župní duchovní rádce,
po návštěvě otce kardinála Duky, přijdou doporučení těmto rádcům.
Br. Vejvar – poděkoval br. Slavotínkovi za jeho slova. V minulosti jsme se jednotlivě
zúčastňovali akcí, kde kardinál Duka sloužil mše, od loňského podzimu se zúčastňujeme
organizovaně!
Ses. Macková – hovořila o pouti do Staré Boleslavi s kardinálem Dukou, Orel by se mohl
prezentovat, tato akce je zařazena do Poutní knížky.
Br. Vejvar – jsme očekáváni „v plné polní“ – kroje a prapory. Je to největší pouť v Čechách.
Br. Častulík – na župních radách by se měla tato pouť zařadit do akcí
ÚR/8/ 267 Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR.

opt. většina pro

Zpráva EHR
Ses. Macková - br. Kamba se omluvil, materiál byl rozeslán všem delegátům.
Br. Čáp – jsem rád, když jsem si přečetl, že je ekonomika Orla v pořádku.
ÚR/8/268 Ústřední rada bere na vědomí zprávu EHR.

opt. většina pro

Zpráva RM
Ses. Tománková – písemně byla předložena zpráva RM. Dále tuto zprávu upřesnila – při
gymnastických hrách v Žatčanech účast cca 50 lidí a při školení táborových vedoucích 30 lidí,
z toho byla polovina Orlů. Připravuje se mezinárodní tábor v Rakousku – máme 10 míst, zatím
jsou evidovány 3 přihlášky.
Atletické hry v Bohunicích – nespadá do systému, který připravuje TVR. Jsou to jiné závody a
děti zkouší různé disciplíny.
Členové RM spolu s DR dali dohromady Živý růženec – je třeba, aby se dostal do povědomí
(časopis, internet). Rada mládeže navrhuje delegátům ÚR, aby se v termínu konání duchovní
obnovy pro mladé Orly nekonaly žádné akce. Stává se, že v tomto termínu bývají sportovní
akce. Jeden víkend v postní době by se měl věnovat „duchovnu“.
Ses. Macková – informace o Živém růženci byly zveřejněny na webu, zaslány do všech jednot
a byly i v časopise. Na předsednictvu se o termínu duchovní obnovy hodně diskutovalo, hodně
mladých se zúčastňuje duchovní obnovy ve svých farnostech, termín dostáváme dost pozdě.
Ses. Tománková – nešlo by dát termín, který by byl pravidelný?
Ses. Macková – otec Graubner dává termíny sám dle svého programu.
Br. Častulík – plán TVR se dělá již v červnu předchozího roku, otec Graubner dává termíny až
začátkem roku - v lednu.
Br. Jůza – je lepší stanovit termín hned, zjednoduší to práci.
Ses. Tománková – navrhuje víkend o 3. neděli postní věnovat vždy duchovní stránce.
ÚR/8/269 Ústřední rada doporučuje odborným radám vyhradit víkend o 3. postní neděli
duchovním aktivitám a doporučuje župním duchovním rádcům o naplnění tohoto doporučení
opt. většina pro
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ÚR/8/270 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RM.

opt. většina pro

Zpráva RS
Ses. Brandejsová - písemně byla předložena zpráva. Probíhá průběžně archivace časopisu
Orel a pokračuje digitalizace kazet VHS, akce tak budou zachovány pro další generace.
Pokračuje výstava „ P. Bula a P. Drbola“ – nyní v župě Šilingrově.
Letošní setkání jubilantů se starostou Orla bude 17. září 2015, je třeba vybrat na župách
jubilanty a do konce května poslat jména na ústředí. Vyzvala přítomné, aby si dali pozor a
seznam neobsahoval zemřelé členy a chybné adresy.
Br. Zelina – zřízení RS byl dobrý počin! Snad se konečně dá do pořádku kronika Orla.
Ses. Macková – nejsou lidi, kteří by byly ochotni dělat kroniku.
ÚR/8/271 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RS.

opt. většina pro

8) Zpráva ÚRK (materiál 8)
Br. Čáp – zpráva byla zaslána předem. Pochválil předsednictvo za to, že doklady jsou
vedeny se všemi náležitostmi. Jsou pověřováni kontrolami v jednotách, naposledy kontrola
v jednotě Opava. Župy by měly mít větší přehled, co se děje v jejich jednotách. Někdy stav
dokladů neodpovídá běžným standardům. Je potřeba se tomuto tématu více věnovat. Je nutná
znalost stanov.
Br. Německý – mohla by ÚRK připravit, na základě poznatků z kontrol, návod? Manuál do
jednot, jak to dělat (zápisy, doklady apod.) Dotaz na vedení evidence služebního auta – má auto
GPS ke sledování pohybu auta.
Ses. Macková – auto jezdí poměrně málo a na rozdíl od minulých let není vůbec užíváno
k soukromým účelům.
Br. Čáp – cesty jsou řádně popsány, v knize jízd je to evidováno. V dřívější evidenci to nebylo.
ÚR/8/ 272 Ústřední rada bere na vědomí zprávu ÚRK.

opt. všichni pro

9) Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2014 (materiál 9)
Ses. Macková postupně vysvětlila rozeslané materiály.
Výroční zpráva byla umístěna na webu. Členské příspěvky zaslali všichni. Pouze župa
Pospíšilova zaplatila polovinu členských příspěvků. Ústředí to bude řešit.
Ses. Macková vyzvala přítomné k dotazům.
Br. Kovář - dotaz ohledně pořízení vybavení v Hlinsku – co bylo pořízeno?
Ses. Macková – objekt byl vybaven, aby byla možnost přespání - 12 postelí + matrace,
kuchyňská linka, skříňky na odkládání, stoly a židle. K tomuto bylo přijato rozpočtové
opatření.
Br. Jůza – není to schváleno jako ubytovací zařízení, aby s tím nebyl problém?
Ses. Macková – je to jako sportovní zařízení s možností přespání. V letáčcích je upoutávka na
možnosti v okolí.
Br. Vykydal – dotaz ohledně půjčky jednoty Bořitov - měla zaplatit do konce roku a dosud
nezaplatila. Jak se řeší neplatič JUDr. Focko?
Ses. Macková – dvěma jednotám, které nesplatily půjčku, se psaly upomínkové dopisy. JUDr.
Focko – dostal výpověď, věc byla předána k soudu.
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Br. Husák – je důležité tyto věci podávat k soudu. Promlčecí lhůta jsou 2 roky a pak už není
obrana.
Br. Čáp – pohledávky za Sokolem Bystřice – dá se očekávat, že je to „dobytné“? Nebylo by
lepší uvažovat o odpisu, jako nedobytnou pohledávku?
Ses. Macková – to je záležitost účetní, musí to evidovat.
Br. Německý – jak je to s dluhem firmy Votsalakia? Je to zažalováno? Firma je dle něj
v úpadku, bylo by dobré se přihlásit.
Br. Ducháček – co je s tím stanem, je pořád v majetku Orla?
Ses. Macková – ano, je v majetku Orla a půjčuje se. Používá se na Velehradě, půjčila si ho
župa Krekova. Stan je velký, vlezou se tam 3 pingpongové stoly. Je složen v pronajaté garáži.
ÚR/8/273 Ústřední rada schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku a výroční zprávu za
rok 2014
opt. většina pro
10) Příprava sjezdu (materiál 10)
a) program sjezdu, pracovní předsednictvo, pracovní komise a zapisovatelé
Ses. Macková – navrhuje zařadit do bodu 5. Volby – stanovení počtu a názvů odborných
rad, stanovení počtu členů v odborných radách
Br. Jůza – pozvánka by měla být doplněna čísly usnesení z ÚR, kterými bylo jednání sjezdu
svoláno.
Br. Vykydal – svoláváme sjezd dle stanov, toto je zbytečné
Ses. Macková – jsou to detaily, čísla usnesení můžeme doplnit do pozvánky.
Br. Německý – v bodě 13. dnešního programu je návrh na změnu stanov od br. Jůzy. Bude toto
zařazeno do programu sjezdu?
Ses. Macková – návrh na změnu stanov může podávat župní sjezd. Delegáti sjezdu župy Sv.
Zdislavy neodsouhlasili návrh změn, které podal br. Jůza.
Ses. Macková přednesla návrhy do pracovních funkcí na sjezdu:
předsedající sjezdu – starosta br. Juránek
pracovní předsednictvo – sestry Macková, Tománková, Brandejsová, Kellerová a bratři Zelina,
Korger, Kotík a Vejvar.
komise mandátová – bratři Gazárek, Kočí, Častulík, Veselík a Polák.
komise návrhová – br. Jaňura, br. Čáp, br. Husák a ostatní dva z pléna až na sjezdu.
komise volební – br. Třináctý, ses. Špérová, br. Hampl, br. Brhel a ostatní tři také z pléna až na
sjezdu.
zapisovatelé – ses. Komariková, ses. Nováčková

ÚR/8/ 274 Ústřední rada schvaluje návrh programu sjezdu

opt. většina pro, zdrželi se 2

ÚR/8/ 275 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení – předsedající br.
Juránek, sestry Macková, Tománková, Brandejsová, Kellerová a bratři Zelina, Kotík, Korger a
Vejvar.
opt. většina pro
ÚR/8/ 276 Ústřední rada schvaluje pětičlennou mandátovou komisi ve složení - bratři
Gazárek, Kočí, Častulík, Veselík a Polák.
opt. většina pro
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ÚR/8/ 277 Ústřední rada schvaluje pětičlennou návrhovou komisi ve složení - br. Jaňura, br.
Čáp, br. Husák a ostatní dva z pléna až na sjezdu.
opt. většina pro
ÚR/8/ 278 Ústřední rada schvaluje sedmičlennou volební komisi ve složení - br. Třináctý, ses.
Špérová, br. Hampl, br. Brhel a ostatní tři také z pléna až na sjezdu.
opt. většina pro
ÚR/8/ 279 Ústřední rada schvaluje zapisovatele zasedání sjezdu sestry – Komarikovu a
Nováčkovu.
opt. většina pro
b) hosté sjezdu
ses. Macková seznámila přítomné s pozváním duchovního rádce otce arcibiskupa Jana.
Přislíbil celebrování mše sv., ale s poznámkou, že termín se shoduje s biskupským svěcením
v Českých Budějovicích. Jeho účast není 100% jistá.
Ses. Macková navrhuje pozvat následující hosty:
Mons. Dominika kardinála Duku, Ing. Jozefa Gálika (Slovenský Orol), MVDr. Pavla
Bělobrádka, Ph.D. MPA (KDU-ČSL), Mgr. Petra Gazdíka (Hnutí Starostové a nezávislí).
Z pléna vzešel také návrh na pozvání Ing. Jiřího Kejvala (ČOV).
Br. Jůza – navrhuje pozvat předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga.
Br. Zelina - sjezd bude hodně pracovní, je třeba zvážit účast hostů!
Jednotlivá dílčí hlasování o hostech sjezdu (bez titulů):
Duka Dominik
opt. většina pro
Bělobrádek Pavel
opt. většina pro
Gazdík Petr
opt. většina pro
Gálik Jozef
opt. většina pro
Kejval Jiří
pro 20, zdrž. 10
Schwarzenberg Karel
pro 10, proti 11, zdrž. 9
ÚR/8/ 280 Ústřední rada schvaluje pozvat na sjezd následující hosty - Mons. Dominika
kardinála Duku, MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. MPA, Mgr. Petra Gazdíka, Ing. Jozefa
Gálika a Ing. Jiřího Kejvala.
opt. většina pro
c) volební řád
ses. Macková – materiál byl rozeslán písemně. Včetně možného rozdělení do oblastí.
Br. Jůza – je nutné přepracovat volební řád - pouze dvoukolová volba. Navrhuje volit
místostarosty pouze tři – ze tří patřičných oblastí.
Ses. Macková – každý článek má své opodstatnění, volba musí být přesně popsána od začátku
až do konce. Mapa žup byla vytvořena tak, aby každý místostarosta měl stejně silný mandát –
dle počtu členů. Více místostarostů – je lepší prezentace Orla v oblastech. Tak jako nyní si
místostarosta může říct, o kterou odbornou působnost, příp. radu má zájem. Je výhoda, když
místostarosta je aktivní v odborné radě. Předsednictvo navrhuje 7 místostarostů podle oblastí.
Br. Německý – podle jeho názoru čl.1/2 odporuje čl.3/2.
Br. Grenar – doplnit že aklamace je nadřazena další volbě. Jak by vypadalo rozdělení dle
odborností?
Ses. Macková – dle odborností se ještě nikdy sice v minulosti nevolilo, ale i v minulém
volebním řádu tato možnost byla dána, je možné ji pro návrh zrušit
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Ses. Tománková – mám-li další odpovědnost, pak tím spíš přijedu na VP – potřebuji něco
projednat.
Br. Německý – bod 4/5 – navrhuje do tohoto bodu doplnit …..nebo odpovědnosti. Dále
navrhuje doplnit do volebního řádu č.4/2 …….jeden místostarosta, člen jednoty s příslušností
k župám. Dále navrhuje doplnit, aby starosta a místostarosta nebyli z jedné župy.
Také navrhuje rozdělení oblasti 4 mezi místostarosty –pro župu Sedlákovu, pro župu
Velehradskou a ještě další 2.
Br. Grenar – bod 4/1 v textové podobě není upřesněna volba podle zodpovědnosti. Navrhuje
vyřadit možnost podle odbornosti ale pouze podle oblastí.
Br. Ducháček – na sjezd navrhuje předložit docházku výkonného předsednictva za poslední
volební období (4 roky). Na základě přehledu docházky by se mělo vycházet se stanovením
počtu místostarostů a konkrétních jmen.
Br. Čáp – na posty místostarostů je potřeba volit lidi, kteří chtějí něco dělat. Je proto nutné
apelovat na delegáty sjezdu, aby navrhovali právě takové lidi.
Br. Častulík – někdy je složité na Výkonná předsednictva jezdit, ale např. Standa Vejvar pro
župy pracuje. Je to vidět na jeho práci.
Br. Moudrý – v programu je bod volba ostatních členů Výkonného předsednictva, není to
řešeno ve volebním řádu. Navrhuje doplnit do volebního řádu volbu členů a náhradníků VP.
Br. Zelina – návrh Výkonného předsednictva odpovídá současné situaci. Skutečnost je taková,
že za 4 roky měli místostarostové nějaké funkce a pracovali. Je přesvědčen, že by se měl návrh
podpořit a doporučuje jeho schválení.
Br. Krešne – delegáti sjezdu by se měli rozhodovat na základě představení kandidáta. Na sjezdu
budou i nováčci, měl by být dán prostor pro představení kandidátů.
Br. Častulík – ano, prostor bude, tak tomu vždy bylo.
Br. Čáp – podporuji návrh. Br. Jůzy – dvě kola voleb.
Ses. Macková přivítala starostu br. Juránka, který právě přišel.
Ses. Macková poprosila o připomínky k návrhu zřízení šesti odborných rad a počtu jejich členů
vč. ÚRK.
Ses. Tománková navrhuje v RM 7 členů.
Dílčí hlasování k projednávanému volebnímu řádu v bodech:
- ponechat hlasování aklamací
opt. většina pro
- starosta a místostarosta nesmí být z téže župy
pro 1
- návrh rozdělit do dalších čtyř celků Jižní Moravu
pro 4
- volby pouze podle oblastí, zrušit volby podle odborností
opt. většina pro
- návrh br. Jůzy, aby II. kolo rozhodlo ve volbách a 3 místostarostové
pro 1
- dvoukolové hlasování, zrušení třetího kola voleb, výsledky dle pořadí hlasů a
v případě rovnosti na volitelném a nevolitelném místě ať rozhodne los
opt. většina pro
- zrušení EHR
pro 6
- doplnit čl.1 : …v ostatních případech se řídí volby dle příslušných článků
opt. většina pro
ÚR/8/ 281 Ústřední rada schvaluje návrh volebního řádu se zapracovanými změnami
opt. většina pro
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ÚR/8/ 282 Ústřední rada schvaluje návrh zřídit následující odborné rady a počty jejich členů,
vč. ÚRK:
- Tělovýchovná rada v počtu 9 členů
- Kulturní rada v počtu 5 členů
- Duchovní rada v počtu 5 členů
- Ekonomicko-hospodářská rada v počtu 5 členů
- Rada mládeže v počtu 7 členů
- Rada seniorů v počtu 5 členů
a ÚRK v počtu 5 členů
opt. většina pro

Přestávka na oběd, pokračování v 13,00 hod.
11) Přerozdělení prostředků z MŠMT (materiál č. 11)
Ses. Macková – přílohu č. 1 schvalujeme, příloha č. 2 je „vodítkem“ pro rozdělení v župách.
Jednoty a župy byly upozorňovány, že byl znovuobnoven program III., ale přesto požádalo
málo jednot. Program III. je bez vlastní spoluúčasti (nemusíme dokládat vlastní prostředky).
Program III. musí být do jednot přerozdělen tak, jak jednoty a župy žádaly. Program IV. – o
rozdělení prostředků rozhoduje župní rada. Z prostředků programu III. zůstane na ústředí určitá
částka, kterou výkonné předsednictvo navrhuje ponechat na podporu vedení podvojného
účetnictví žup. Vyzvala župní představitele, aby apelovali na jednoty - je třeba žádat na
program III.
Žádáme o vyčlenění 200 tis. na podporu těch jednot, které vedou podvojné účetnictví.
Podmínky stanoví VP v souladu s podmínkami dotačními.
Br. Jůza - nejvhodnější by bylo pořízení licence na vedení podvojného účetnictví. Dotaz –
bude ústředí pořizovat župám novou výpočetní techniku?
Br. Grenar – jak je to s podvojným účetnictvím?
Br. Juránek – župy a jednoty jsou samostatné jednotky – mají svobodu i odpovědnost,
podepisují smlouvu o dotaci, každý sám za sebe. Tam jsou podmínky specifikovány.
Ses. Macková – v podvojném je možné účtovat tzv. střediska/jednoty a takto vyúčtovávat
dotaci programu III prostřednictvím župy
Br. Korger – podmínky jsou dané i kraj chce podvojné účetnictví, takže kdo to chce mít dobře,
má podvojné účetnictví.
Br. Juránek – nemusíme mít žádný metodický pokyn ani směrnici, vše je dané pravidly dotací.
Br. Grenar – návrh na usnesení – zavázat župy, aby vedly ony i jejich jednoty podvojné
účetnictví.
Br. Čáp – kdo chce dotaci, musí vést podvoj účetnictví i bez usnesení.
Ses. Macková – podepisujete smlouvu s ústředím, kdy se k něčemu zavazujete.
Br. Juránek – pokud vytvoříme směrnici, pak nás podle ní budou kontrolovat.
Br. Německý – nebude lepší přímo jednota – ústředí?
Br. Juránek – ale župa může ovlivnit to, kam finance nasměruje, kde to „hoří“ – co je potřeba
(priority).
Br. Čáp – nesouhlasím, aby žádosti šly přímo, chci (jako starosta župy) o tom vědět.
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ÚR/8/283 Ústřední rada schvaluje přerozdělení prostředků z MŠMT pro rok 2015 dle přílohy
opt. většina pro
ÚR/8/284 Ústřední rada pověřuje VP zajistit v souladu s podmínkami MŠMT rozdělení částky
200 tis. Kč na podporu podvojného účetnictví župám
opt. většina pro
12) Návrhy na vyznamenání (materiál č. 12)
Ses. Macková - na ústřední sekretariát jsou průběžně podávány návrhy na vyznamenání.
Vyznamenání, která jsou v kompetenci rozhodnutí Výkonného předsednictva, byla průběžně
schvalována a předávána. Ústřední radě byl předložen ke schválení návrh projednaný RS a VP
je svým rozhodnutím doporučilo ke schválení. Vyznamenání bylo navrženo za celoživotní práci
pro Orel (viz příloha) ses. Zdeňce Jiříčkové (Stříbrná medaile „Za zásluhy“) a bratrům
Bohumilu Zhofovi a Antonínu Pospíšilovi (Bronzové medaile „Za zásluhy“).
Dle tradice budou vyznamenání předána na Svatém Hostýně při Orelském shromáždění.
ÚR/8/285 Ústřední rada uděluje stříbrnou medaili „Za zásluhy“ses. Zdeňce Jiříčkové
opt. většina pro
ÚR/8/286 Ústřední rada uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“br. Bohumilu Zhofovi
opt. většina pro
ÚR/8/287 Ústřední rada uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“br. Antonínu Pospíšilovi
opt. většina pro
13) Různé (materiál č. 13)
a) FICEP, počet členů Orla
Ses. Macková – volební kongres FICEP – kladná odezva, přišlo poděkování prezidenta
FICEPu. Orel zastupovali v komisi sportovní – br. Častulík, duchovní – br. P. Dujka, mládeže –
br. Možný.
Br. Juránek – FICEP poprvé získal dotaci z EU, propojení duchovna a fyzické stránky,
propojení katolických škol a FICEP, propojení i světa – Afrika a Již. Amerika, slovenský Orol
nezaplatil příspěvky a byl přeřazen z právoplatného člena na neprávoplatného člena. Navrhuji
přispět 2 tis. euro, abychom bratrům pomohli.
Br. Slavotínek – 20 tis. členů, magická hranice – je to pořád tak?
Br. Juránek – stále se mluví o této hranici a chystá se nový zákon – je to hrozba do budoucna.
Br. Slavotínek – vyvinout frontální útok na hranici 20 tis. členů
Br. Juránek – církev nás bere vážně. Je nás sice stejně, ale omlazujeme se. Počet členů zvyšovat
raději pomaleji, ale pravdivě.
Ses. Tománková – jak je to se sportovci, kteří jsou ve více spolcích. Kam se budou počítat?
I my máme členy, kteří jsou např. v Orle i v Sokole.
Br. Zelina – jsem pro pomoc formou 2 tis. euro bratrům ze Slovenska.
Br. Jůza – darovat nebo půjčit?
Br. Husák – schválit pomoc, ale nebylo by vhodné to řešit na sjezdu, starosta slovenského Orla
tam bude přítomen
Br. Německý – z čeho to bude?
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Br. Juránek – bylo by to ze sponzorských darů.
ÚR/8/288 Ústřední rada schvaluje příspěvek slovenskému Orlu ve výši 2.000,- euro na úhradu
poplatku FICEP
opt. většina pro
b) žádost jednoty Česká Lípa
ses. Macková přiblížila žádost nové jednoty Česká Lípa o přiřazení k župě Trochtově. O
přestupu jednoty k jiné župě může rozhodnut Ústředí rada. V minulosti se tak již stalo.
Br. Jůza – to není pravda, toto není v kompetenci ÚR. Můžeme pouze rozhodnout o změně
územní působnosti.
Br. Juránek – můžeme územně vymezit jednotu Česká Lípa do jiné župy – to nám stanovy
dovolují.
Ses. Macková – jednota Česká Lípa má zájem být v Trochtově župě, mají na ni vazby.
Starosta v Trochtově župě souhlasí s přestupem
Br. Korger – vysvětlil historický vznik rozdělení jednot v župách - byla to nutnost pro možnost
„dosáhnutí“ na dotace z krajských měst.
Br. Juránek – pokud překračujeme hranice krajů, pak můžeme žádat o dotace v tom i tom kraji,
je to naopak výhodnější.
Br. Zelina – můžeme být rádi, že nám vzniká nová jednota, je třeba ji podpořit!
ÚR/8/289 Ústřední rada bere na vědomí ustavení jednoty Česká Lípa a vymezuje ji územní
působnost do župy Trochtovy.
opt. většina pro
c) stanovy
ses. Macková - Br. Jůza předložil návrh na změnu stanov – viz písemný materiál. Změny
nelze zapracovat do stávajících platných stanov, paragrafy neodpovídají.
Br. Jůza – poznamenal, že pokud bude jeho návrh stanov vhozen do koše, pak bude usnadněno
jeho rozhodování, zda na sjezd přijede či nikoliv.
Br. Juránek a ses. Macková navrhují rozeslat návrh br. Jůzy k posouzení do žup.
ÚR/8/290 Ústřední rada bere na vědomí návrh nových stanov br. Jůzy a pověřuje pracovníky
ústředí rozesláním tohoto návrhu do žup spolu se zápisem jednání ÚR
opt. většina pro
d) různé
Br. Zelina – už připravujte autobusy směr Stará Boleslav! Nenechejte to na září! Župa
Velehradská zve všechny do Vizovic, 18. 10. bude Ideová konference Orla. Slíbili jsme si
programovou konferenci Orla a tohle je začátek.
Ses. Brandejsová – opravit v Poutní knížce u pouti s cílem „Horákova kaple“ je termín 9. 8.
2015
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14) Závěr
Starosta Orla poděkoval všem za účast a zdůraznil, že Orel nikoho jiného než nás nemá.
Je nutné hledat finance, ale důležitější je předat orelskou myšlenku dětem.
Zasedání bylo zakončeno v 14,50 hodin.

Br. Stanislav Juránek
starosta Orla

Ověřovatelé zápisu:
Br. Josef Jaňura ………………………………………….
Br. Pavel Vykydal ……………………………………….

Zapisovatelky:
Ses. Hana Komariková …………………………………..
Ses. Ivana Nováčková …………………………………..
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