OREL

Zápis z 8. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 21. března 2016
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. Žádost jednoty Orel Šlapanice
7. Příprava ÚR
8. Vyznamenání
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Ses. Macková zahájila jednání, všechny přivítala. Předseda DR br. P. Kodeda zahájil orelskou
modlitbou.
VP je usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Ses. Macková jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Mackovou, navrhla ověřovatele
zápisu – br. Brhela a ses. Brandejsovou, požádala o jejich schválení.
VP/108/8 VP schvaluje ověřovatele zápisu – br. Brhela a ses. Brandejsovou.

8–0– 0

3. Schválení bodů programu
Nebyl přednesen žádný návrh na doplnění nebo změnu v programu.
VP/109/8 VP schvaluje program dnešního jednání

8–0–0

4. Kontrola plnění usnesení (písemný materiál)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR. K dnešnímu dni nebyl podán žádný
podnět ke společnému jednání VP a OR dne 15.4.2016, proběhla diskuze.
Ses. Kellerová navrhuje posunout termín na jaro 2017. Vyjádření předsedů OR – pracují krátce
po zvolení, zatím nemají potřebu, posunutí vítají.
Br. Třináctý – každá rada by si zatím mohla vypracovat nějaká svoje pravidla pro svá jednání a
předložit je VP ke schválení
Dostavil se br. Kamba

Br. Čáp – uvažuje EHR o školení účetních?
Br. Kamba – v EHR to projednávali, hledají odborníka.
Ses. Macková – zápisy do Veřejného spolkového rejstříku probíhají velmi pomalu, jsou
vypracovány vzory prohlášení, volebního zápisu, vypracován „manuál“, vše je rozdáváno
statutárním zástupcům na sjezdech.
Ses. Kellerová – znovu vše poslat do jednot
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VP/110/8 VP doporučuje ÚR ke schválení změnu termínu konání společného zasedání VP a
OR na jaro 2017.
9–0–0
VP/111/8 VP bere na vědomí stav plnění usnesení z ÚR a VP
9–0–0
Dostavil se br. Juránek

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Br.Třináctý – navrhují změnu v soutěžním řádu v názvosloví atletiky, kategorie a disciplíny.
Návrh na poplatek pro účastníky her Ficep ve Francii 2000,- Kč.
Ses. Macková – hry mají rozpočet 580.000,- Kč, navrhuje poplatek 2500,- Kč
Br. Častulík - navrhuje vyhodnotit v atletice veterány ve víceboji. Informoval o proběhlých
závodech v lyžování.
Ses. Macková – prosím o dodání Soutěžního řádu se změnami do materiálů pro jednání ÚR.
VP/112/8/ VP doporučuje ÚR k odsouhlasení změny v Soutěžním řádu.
10 – 0 – 0
VP/113/8/ VP schvaluje příspěvek pro účastníky Ficep her ve Francii ve výši 2500,- Kč.
9–0–1
VP/114/8 VP bere na vědomí zprávu TVR
10 – 0 – 0
Zpráva KR
Br. Brhel - příprava Cantate, je přihlášených 10 souborů tuzemských a 2 zahraniční. Divadelní
dílna - program je hotov, dolaďují cenu pro účastníka, pozvánky a propozice dodají do týdne,
bude zveřejněno na webu a sekretariát rozešle do jednot. Foto soutěž, 15.4. zasedání hodnotící
komise, porota Macková + KR
10 – 0 – 0

VP/115/8 VP bere na vědomí zprávu KR

Zpráva DR
Br. P. Kodeda – dnes zasedala DR v Čebíně, obnova 4.- 6. 4. na sv. Hostýně, vyzval k účasti
na poutích dle naší knížky, pozvání P. Dujky 1.5. na Radhošť.
10 – 0 – 0

VP/116/8 VP bere na vědomí zprávu DR

Zpráva RM
Ses. Škvařilová – spolu s br. Možným pracují na prezentaci campu pro zasedání Ficep 1.-3. 4.
2016, stále hledají moderátora s výbornou angličtinou a spolupracovníky, také celebranta na
mši sv. v angličtině. Program campu je téměř hotov.
10 – 0 – 0

VP/117/8 VP bere na vědomí zprávu RM

Zpráva RS
Ses. Brandejsová – duchovní obnova na Hostýně - přihlášky uzavřeny, pokračují na vyvázání
časopisů, hotovo po rok 2011.
10 – 0 – 0

VP/118/8 VP bere na vědomí zprávu RS

Zpráva EHR
Br. Kamba – projednali plnění rozpočtu 2015, položky souhlasí se schváleným rozpočtem a
RO, doporučuje, aby opět byla schválena finanční pomoc župám na podvojné účetnictví, bylo
by dobré mít i nějakého poradce, který by odpovídal župám a jednotám.
Ses. Macková – pokud najdeme nějakého odborníka na školení na účetnictví, můžeme se
pokusit domluvit i tuto službu.
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10 – 0 – 0

VP/119/8 VP bere na vědomí zprávu EHR

Zpráva ÚRK
Br. Čáp – písemný zápis z kontroly na ústředí, věcná náplň bez připomínek, drobnosti v zápise.
Br. Častulík - informoval o situaci v jednotě Uherské Hradiště.
Br. Juránek - navrhuje pověřit ÚRK kontrolou hospodaření v jednotě i ve zřízeném s.r.o.
VP/120/8 VP pověřuje ÚRK provedením kontroly hospodaření v jednotě Uherské Hradiště a
společnosti, zřízené jednotou.
10 – 0 – 0
VP/121/8 VP bere na vědomí zprávu EHR
10 – 0 – 0
6. Žádost jednoty Orla Šlapanice
Br. Juránek – starosta vysvětlil situaci, Orel jednota Šlapanice může získat darem do svého
vlastnictví objekt, ve kterém nyní realizuje svoji činnost. Nyní je objekt v majetku Spolku pro
postavení a udržování Orlovny ve Šlapanicích u Brna. Jedná se o pozemek p.č. 273 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 859 m2, jehož součástí je stavba č.p. 223, stojící na pozemku p.č.
237 v k.ú. Šlapanice, vedeném na LV 2951. Pro Orla se jedná v současné době o pozitivní
událost. Dle Stanov §38 bod 5) je nutný souhlas VP.
VP/122/8 VP schvaluje Darovací smlouvu, kterou dárce Spolek pro postavení a udržování
Orlovny ve Šlapanicích u Brna, IČ 49458213, převádí pozemek p.č. 273 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 859 m2, jehož součástí je stavba č.p. 223, stojící na pozemku p.č. 237 v k.ú.
Šlapanice, vedeném na LV 295, pobočnému spolku Orel jednota Šlapanice, IČ 65265726.
10 – 0 – 0
7. Příprava ÚR
Návrh pracovních orgánů
Ses.Macková navrhuje předsedajícího br. Juránka a členy pracovního předsednictva ses.
Mackovou, Kellerovou, Škvařilovou a br. Brhela. Do mandátové komise VP navrhuje br.
Gazárka a Kočího, do návrhové komise br. Čápa.
VP/123/8 VP navrhuje na jednání ÚR dne 23.4.2016 předsedajícího br. Juránka, členy
pracovního předsednictva ses. Mackovou, Kellerovou, Škvařilovou a br. Brhela,do mandátové
komise br. Gazárka a Kočího, do návrhové komise br. Čápa.
10 – 0 – 0
Plnění rozpočtu
Ses. Macková vysvětlila jednotlivé položky příjmů a výdajů za rok 2015. Do jednání ÚR bude
ještě doplněno o výkaz zisků a ztrát a rozvahu. Nyní není k dispozici, účetnictví se zpracovává.
Br. Čáp doporučuje navyšovat rezervy.
Br. Kamba – EHR projednala, nemá připomínek
Br. Juránek - z dotací se špatně tvoří rezerva
VP/124/8 VP navrhuje ÚR ke schválení průběžné plnění rozpočtu roku 2015

10 – 0 – 0

Úpravy směrnic a jednacího řádu
Ses. Macková vysvětlila důvody, jednotlivé body a články úprav a doplnění. Jedná se o Jednací
řád, Směrnici č. 4 ústředí Orla o poskytování cestovních náhrad, Směrnici č. 1 ústředí Orla O
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způsobu označování organizačních jednotek a užití textů na razítkách a Směrnici č. 9 O
udělování vyznamenání. Proběhla diskuze.
VP/125/8 VP navrhuje ÚR předložit ke schválení změny ve Směrnicích a Jednacím řádu.
10 – 0 – 0
Odešel br. Brhel

Zelený ostrov
Br. starosta seznámil přítomné se záměrem odstoupení spolků a svazů ze ZELENÉHO
OSTROVA z.s. Nyní má 9 členů. Záměr o vystoupení deklarovaly zatím 4 subjekty. Sdělil i
podmínky a doporučuje vystoupit. O tomto je kompetentní rozhodnout Ústřední rada.
VP/126/8 VP doporučuje předložit ÚR návrh na vystoupení ze ZELENÉHO OSTROVA z.s.
9–0-0
8. Vyznamenání
Ses. Macková – veškeré návrhy odpovídají směrnici.
Čestné uznání:
Rudolf Dočkal, jednota Rakšice/ses. Leikepová. Jednota Rakšice navrhuje vyznamenání u
příležitosti 80. narozenin za dlouholetou aktivní činnost.
Jiří Vít, jednota Rakšice/ses. Leikepová. Jednota Rakšice navrhuje vyznamenání u příležitosti
65. narozenin za dlouholeté vedení jednoty. Obě vyznamenání budou předána při oslavě
v jednotě.
Josef Častulík, jednota Drnovice u Val. Klobouk/br. Zelina. Br. Zelina navrhuje vyznamenání
u příležitosti státního svátku slovanských věrozvěstů za dlouholetou aktivní činnost na všech
úrovních Orla. Vyznamenání bude předáno na „Orelském dnu“ Velehradské župy dne 1. května
2016.
Miroslav Barták, jednota Pozořice/jednota Pozořice. Jednota Pozořice navrhuje vyznamenání
u příležitosti životního jubilea (nar. 1926) za dlouholetou činnost pro jednotu.
Miroslav Drápal, jednota Pozořice/jednota Pozořice. Jednota Pozořice navrhuje vyznamenání
u příležitosti 90. narozenin za dlouholetou činnost v jednotě. Obě vyznamenání budou předána
zástupci jednoty v místě bydliště.
Jan Matula, jednota Lubina/ KR Orla ČR. KR navrhuje vyznamenání u příležitosti svátku sv.
Václava za významný podíl na organizaci Svatováclavské révy. Vyznamenání bude předáno na
letošním ročníku Svatováclavské révy.
VP/127/8 VP uděluje Čestné uznání Rudolfu Dočkalovi a Jiřímu Vítovi z jednoty Rakšice,
Josefu Častulíkovi z jednoty Drnovice, Miroslavu Bartákovi a Miroslavu Drápalovi z jednoty
Pozořice a Janu Matulovi z jednoty Lubina.
9–0-0
Čestný zlatý odznak Orla:
Josef Častulík, jednota Drnovice u Val. Klobouk/br. Brhel. Místostarosta Velehradské župy
navrhuje vyznamenání za dlouholetou aktivní práci na župní i celostátní úrovni a za rozvoj
tělovýchovy a sportu v Orlu. Vyznamenání bude předáno na „Orelském dnu“ župy
Velehradské.
Jan Matula, jednota Lubina/KR Orla ČR. KR navrhuje vyznamenání za dlouholetou propagaci
Orla organizováním Svatováclavské révy. Vyznamenání bude předáno na letošním ročníku
Svatováclavské révy.
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VP/128/8 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla Josefu Častulíkovi z jednoty Drnovice a Janu
Matulovi z jednoty Lubina.
9–0-0
Bronzová medaile „Za zásluhy“:
František Hudeček, jednota Staré Brno/župa Sedlákova. Župa Sedlákova navrhuje
vyznamenání u příležitosti životního jubilea 100 let za celoživotní nasazení pro Orla.
Vyznamenání bude předáno na „Orelské pouti“ na Sv. Hostýně.
Stříbrná medaile „Za zásluhy“ in memoriam:
Bc. Barbora Halodová, jednota Staré Město u UH/KR Orla ČR. KR navrhuje vyznamenání za
práci v jednotě i župě, v KR župy i na celostátní úrovni. V boji se zákeřnou nemocí se jí
podařilo oslovit velké množství potenciálních dárců kostní dřeně. Vyznamenání bude předáno
na „Orelské pouti“ na Sv. Hostýně.
VP/129/8 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Bronzové medaile “Za zásluhy“ Františku
Hudečkovi.
9–0–0
VP/130/8 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení
memoriam Bc. Barboře Halodové.

Stříbrné medaile „Za zásluhy“ in
9–0–0

9. Různé
Pořízení medailí
Br. Zelina navrhl VP, aby Orel objednal a dokoupil Stříbrné pamětní medaile. Ses.Macková
prověřila u br. Kostelky možnosti a je takřka nereálné po více jak 20ti letech doobjednat
pamětní medaile, které se dosud rozdávaly. Byla zakoupena licence pouze na určité množství a
i ve Směrnici je uvedeno, že budou vydávány pouze do vyčerpání zásob. Zřejmě už tehdy bylo
zřejmé, že nebude možné je sehnat. Z toho důvodu bude ze směrnice tento typ vyznamenání
vyjmut. Stejná kritéria pro návrh na udělení vyznamenání splňuje Čestný zlatý odznak.
Výzva ČOV
Na ústřední sekretariát došla výzva ČOV na podporu sportu v současné společnosti. K výzvě se
přidalo několik úspěšných a známých sportovců.
VP/131/8 VP bere na vědomí výzvu ČOV všem sportovcům.

8–0-1

Žádost jednoty Přelouč o příspěvek
Jednota Přelouč chystá realizaci rekonstrukce a přístavby Orlovny. Požádali ústředí o
příspěvek ve výši 320.000,- Kč na projektovou dokumentaci. Součástí žádosti je projekt studie
včetně popisu a vyčíslení nákladů stavebních i provozních.
Br. Juránek – doporučuje jen půjčku ve výši 200.000,- jako u jednot, které kdy o příspěvek
požádaly, navrhuje splatnost 10 let, každé čtvrtletí splátka 5000,- Kč.
Br. Kamba – dle předloženého materiálu jim vzrostou provozní náklady a nebudou moci
splácet
Br. Juránek – část objektu je pronajímána soc. službám a ty jsou dotované
VP/132/8 VP schvaluje půjčku ve výši 200.000,- Kč jednotě Orel Přelouč a pověřuje ses.
Mackovou podepsáním smlouvy za podmínek splátek ve výši 5000,- každé čtvrtletí. 8 – 0 - 1
Odešla ses. Kellerová
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Velehrad 10.4. 2016 (společně s KDU-ČSL)
60 výročí úmrtí Mons. Šrámka, v 10.00 hod mše sv. , průvod s prapory ke hrobu, dechovka z
Vnorov. Br. starosta bude mít projev u hrobu, zatlučení hřebu na prapor, informace do jednot,
sraz v 9.15 hod před bazilikou s prapory. Vjezd a parkování volné.
VP/133/8 VP bere na vědomí stav příprav akce dne 10.4.2016 na Velehradě u příležitosti
výročí Mons. Šrámka.
8–0-0
Spolupráce s Klubem českých turistů
Br. Juránek – na mnohých poutích se setkávají se členy KČT. Doporučuje uzavřít
memorandum o spolupráci na podporu obou subjektů.
VP/134/8 VP souhlasí s uzavřením memoranda o spolupráci s KČT.

8–0-0

10. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Miluše Macková …………………………………………

Ověřili:
Br. Petr Brhel …………………………………………………

Ses. Marie Brandejsová …………………………………………
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