OREL

Zápis z 8. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 20. června 2020 v orlovně v Bořitově
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Majetkové záležitosti
Různé
Závěr

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatelku
dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše.
VP/8/110 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše.

7-0-0

2. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání.
VP/8/111 VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva.

7-0-0

Přišla ses. Macková.
3. Majetkové záležitosti
a) Žádost jednoty Veřovice
Jednota Veřovice požádala o schválení smlouvy o dílo – Rekonstrukce víceúčelového hřiště.
VP/8/112 VP souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo Rekonstrukce víceúčelového hřiště mezi
Orlem jednotou Veřovice, IČ 65472233 a K+S STAVEBNÍ, s.r.o., IČ 26257424.
8-0-0
b) Žádost jednoty Nivnice
Jednota Nivnice požádala o poskytnutí půjčky na havarijní stav orlovny. Fond půjček v rozpočtu
hlavního spolku Orla nedisponuje požadovanou částkou.
VP schvaluje poskytnutí půjčky jednotě Nivnice.

pro 0, proti 8, zdržel se 0
Usnesení nebylo přijato.

c) Žádost jednoty Studenec
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Jednota Studenec požádala o souhlas se směnu pozemku mezi Orlem jednotou Studenec a obcí
Studenec.
VP/8/113 VP schvaluje směnu pozemků mezi Orlem jednotou Studenec, IČ 62014846 a obcí
Studenec, IČ 276162.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
d) Žádost jednoty Telnice
Jednota Telnice požádala o schválení prodeje nemovitých věcí.
Br. Kamba: středisko, které dali nájemci, nájem nestačí na údržbu, proto se rozhodli majetek
prodat. EHR zajímá Hlinsko, kolik jsme do toho vložili a jaké s tím má ústředí náklady.
Ses. Macková: polovina Hlinska je sklad, náš archív.
VP/8/114 VP schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví Orla jednoty Telnice: budovy s č.
p. 127, způsob využití stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 1738, zapsaná
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na LV č. 404
pro obec Bystřice nad Pernštejnem, k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, budovy bez čísla
popisného nebo evidenčního, způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1743,
zapsaná u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na LV
č. 404 pro obec Bystřice nad Pernštejnem, k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, včetně
přilehlých sportovišť a zařízení stojící na pozemcích parc. č. 1306/4, 1740/2, 1742 za podmínky
uzavření darovací smlouvy mezi hlavním spolkem OREL IČ 00544833 a Orlem jednotou Telnice
IČ 49461141 na částku ve výši 500.000,-Kč před podpisem kupní smlouvy.
pro 8, proti, zdržel se

4.
a)

Různé
Br. Juránek: ses. Jurečková podala výpověď z pracovního poměru.

VP/8/115 VP bere na vědomí výpověď z pracovního poměru Marie Jurečkové.
pro 7, proti 0, zdržel se 1
b) Starosta Orla svolává schůzi VP na pondělí 13. 7. 2020 od 15:00 hodin v sídle Orla, Kurská
792/3, Brno.
5. Závěr
Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:05 hodin.
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