OREL

Zápis z 6. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 23. listopadu 2015
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Zelený ostrov
8. Vyznamenání
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Jednání zahájil br. Juránek, všechny přivítal a začal orelskou modlitbou spolu s předsedou DR
br. P. Kodedou.
VP je usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhl ověřovatele
zápisu – br. Třináctého a ses. Škvařilovou, požádal o jejich schválení.
VP/61/6 VP schvaluje ověřovatele zápisu – br. Třináctého a ses. Škvařilovou.

8–0– 0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek – nepřišel žádný návrh na vyznamenání, tento bod vyškrtneme z dnešního jednání.
Rozpočtové opatření nemusí být samostatným bodem, přesuneme do bodu různé.
VP/62/6 VP schvaluje upravený program dnešního jednání

8–0–0

4. Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR písemnou formou. Zdůraznila:
ÚR/1/17 Ústřední rada ukládá VP svolat společné zasedání VP a odborných rad na jaře 2016
před zasedáním ÚR.
VP/63/6 VP ukládá všem odborným radám pro plnění usnesení ÚR/1/17, aby projednaly a
zaslaly na ústředí náměty ke společnému jednání
8–0–0
VP/64/6 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP
8–0–0
VP/65/6 VP bere na vědomí stav plnění usnesení ÚR
8–0–0
V případě nedočerpání dotací župami a nutnosti přerozdělení zbývajících finančních
prostředků ses. Macková navrhuje termín dalšího jednání VP na úterý 15. 12. 2015 v 16 hod.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
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Zpráva TVR
Br. Třináctý – OFL doplnit plán akcí a soutěžní řád o jednotlivé florbalové turnaje.
Br. Sedláček – jedná se o období mimo ligu – prezentace Orla tam, kde se nehraje liga
Br. Juránek – kde je hala s předpisovým florbalovým hřištěm?
Br. Čáp – ve Rtyni. Kdy bude kalendář OBL na rok 2016?
Br. Třináctý – to je otázka na Petra Halase, zatím není. Další zasedání TVR bude 5. 12. 2015.
Diskuse nad OBL.
Br. Juránek – apeloval na TVR, aby pečlivě vybrala termíny, aby se nekumulovaly a počet
závodů se nezvyšoval. Pozor na termín Atletického mistrovství Orla. Tradiční závody jsou
Moutnice, Olešnice, Česká Třebová a Praha Petřín.
Br. Třináctý – pokračovat v nastavených závodech, spolupráce s církevním školstvím, zachovat
ústřední akce, návrh na župní tým ve fotbale – oživení fotbalu Orlů.
Diskuse florbal – fotbal.
VP/66/6 VP ukládá TVR předložit kalendář OBL na rok 2016, termín a místo Atletického
mistrovství Orla do 15. 12. 2015
8–0–0
VP/67/6 VP bere na vědomí zprávu TVR
8–0–0
Zpráva KR
Br. Brhel se omluvil.
Ses. Macková – KR bude zasedat v pátek 27. 11. 2015. Ples Orla bude v Blansku 9. 1. 2015,
plakát bude tento týden.
VP/68/6 VP bere na vědomí zprávu KR

8–0–0

Zpráva DR
Br. P. Kodeda – DR teprve bude zasedat, ještě není přesný termín.
Br. Juránek – požádal, aby již nyní DR hledala celebranta na Sv. Hostýn 2016.
Ses. Macková - Poutní knížky budou i v roce 2016, oslovit župy a jednoty. Duchovní obnova
na Velehradě bude 12. – 14. 2. 2016 pod vedením předsedy DR – ústřední akce schválena ÚR,
je to termín pro duchovní obnovu mládeže, nebo bude ještě jedna?
Br. P. Kodeda – může být jedna
Ses. Macková – jde o pozvánky a hlavně financování – mládeži přispívá Orel z rozpočtu dle
pravidel
VP/69/6 VP bere na vědomí zprávu DR

8–0–0

Zpráva RM
Ses. Škvařilová – RM nezasedala, pokračuji v rozběhnutých akcích, největší akce bude FICEP
kemp – začínáme pracovat. Rodinné akce – pouť na Radhošť, měla by být i v poutní knížce,
spolupracuji s P. Dujkou.
Ses. Macková – potřebuji termín do poutní knížky.
Br. Juránek seznámil ostatní, jak to funguje v KČT.
VP/70/6 VP bere na vědomí zprávu RM

8–0–0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová – dosud nesešla, máme stejné složení, jen ses. Kusákové pošlu ještě děkovný
dopis. Budeme pokračovat v tradičních akcích – setkání seniorů, duchovní obnova, … atd.
VP/71/6 VP bere na vědomí zprávu RS

8–0–0
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Zpráva EHR
Br. Kamba je omluven. Na jednání do Prahy jede místo něj br. Možný.
VP/72/6 VP bere na vědomí zprávu EHR

8–0–0

Zpráva ÚRK
Br. Čáp – požádal, aby již nebyla zpráva ÚRK v programu, ale vždy jakmile bude kontrola a
zpráva z ní, br. Čáp vystoupí automaticky.
6. Zelený ostrov
Ses. Macková vysvětlila historii a současný stav Zeleného ostrova.
VP/73/6 VP bere na vědomí informace o Zeleném ostrově

8–0–0

7. Různé
Rozpočtové opatření
Ses. Macková – rozpočtové opatření č. 3 – oprava 8. zastavení Křížové cesty na Svatém
Hostýně.
VP/74/6 VP schvaluje rozpočtové opatření č.3 a vyčleňuje z rezervy částku ve výši 50 tis. Kč
pro Matici Svatohostýnskou na obnovu 8. zastavení Křížové cesty na Svatém Hostýně
8–0–0
FICEP (materiál č. 9)
Ses. Macková předložila písemnou zprávu z jednání komisí i valné hromady z Paříže, kterou
zpracovali účastníci. Materiál doplnila ses. Škvařilová, která se jednání v Paříži zúčastnila.
Br. Juránek – navrhuje účast Orlů na letních hrách. Je třeba získat dotaci na hry FICEP/FISEC
v Beauvais 2016, bude požádáno.
Ses. Macková – pro zatím navržený počet – cca 800 tis. Kč
VP/75/6 VP schvaluje počet účastníků na hry FICEP/FISEC v Beauvais v roce 2016
následovně:
- Hlavní vedoucí výpravy (1)
- Fotbal chlapci (20) a trenéři (2)
- Atletika chlapci (5)/dívky (5) a trenér (1)
- Stolní tenis chlapci (2)/dívky (2) a trenér (1)
- Duchovní doprovod (1)
8–0–0
8. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Další jednání bude 15. 12. 2015 v 16,00 hod.
Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková …………………………………………
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Ověřili:
Br. Jiří Třináctý …………………………………………………

Ses. Kateřina Škvařilová …………………………………………
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