OREL

Zápis z 23. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 4. prosince 2017
v restauraci Živá voda, Petrov 2, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení
Majetkové záležitosti jednot
Dotace z MŠMT
Zpráva ústředního sekretariátu
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva Orla, členy Ústřední revizní
komise, br. Kostelku a br. Nováčka a zahájil jednání orelskou modlitbou. Konstatoval, že dnešní
jednání VP je usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu
ses. Škvařilovou a ses. Tománkovou.
VP/359/23 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Škvařilovou a ses. Tománkovou.

9-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal o
předloženém programu hlasovat.
VP/360/23 VP schvaluje program dnešního zasedání.

9-0-0

4. Kontrola usnesení
Ses. Macková: stručně shrnula rozpracovanost úkolů. Proběhlo hlasování Per rollam VP
schvaluje přerozdělení finančních prostředků z programu IV MŠMT pro rok 2017. Ze 14 členů
předsednictva hlasovalo 12 členů, všichni byli pro.
VP/361/23 VP bere na vědomí výsledek hlasování per rollam: VP schvaluje přerozdělení
finančních prostředků z programu IV MŠMT pro rok 2017.
9-0-0
VP/362/23 VP bere na vědomí plnění usnesení ke 4.12.2017.
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5. Majetkové záležitosti jednot
Žádost jednoty Uherský Brod
Jednota požádala předsednictvo Orla o vydání souhlasu se zřízením úplatného věcného břemene
„služebností stezky a cesty“. Pěším propojením bude zpřístupněn Orelský stadion pro členy Orla
i pro širší veřejnost. Jednota dále požádala o souhlas se směnou pozemků. Směnované pozemky
jsou ve stejné lokalitě a ve stejné kvalitě.
VP/363/23 VP schvaluje směnu pozemku jednoty Uherský Brod p.č. 6836/20 o výměře 72 m2 za
pozemek Města Uherský Brod p.č. 6836/19 o výměře 72 m2.
9-0-0
VP/364/23 VP souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene „služebností stezky a cesty“ na
pozemku jednoty Uherský Brod.
9-0-0

6. Dotace z MŠMT
Ses. Macková: probíhá čerpání dotací z programů III a IV MŠMT. Pokud některé jednoty dotaci
nevyčerpají, nebo ústředí nedočerpá svoji částku, předsednictvo by z časových důvodů mohlo
pověřit starostu Orla přerozdělením případných nevyčerpaných částek v součinnosti
s podmínkami MŠMT.
VP/365/23 VP pověřuje starostu Orla přerozdělením nedočerpaných prostředků z programu
IV z MŠMT.
9-0-0
VP/366/23 VP bere na vědomí informace k dotacím z MŠMT.

9-0-0

7. Zpráva ústředního sekretariátu
a) Nabídka odvysílání spotu k Folklornímu festivalu
Br. Gardáš zpracoval nabídku s mediálním partnerem Folklorního festivalu Rádiem Petrov na
odvysílání spotu v hodnotě 5.285,-Kč.
VP/367/23
5.285,- Kč.

VP schvaluje odvysílání spotu k Folklornímu festivalu 2018 na rádiu Petrov za
9-0-0

b) Minivolejbal
Ses. Jurečková: ze zasedání rozšířeného TVR vznikl podnět, aby kategorie volejbalu kadeti,
kadetky byla nahrazena minivolejbalem.
Ses. Tománková: Volejbal kadety a kadetky hrají jen v jednotách Letohrad a Křenovice.
Minivolejbal lze hrát i v menších orlovnách, jedná se o relativně nový expandující sport.
Br. Juránek: na webu bude zveřejněn propagační článek o minivolejbale, bude zveřejněn také
v časopisu a bude rozeslán do jednot.
VP/368/23 VP pověřuje ses. Tománkovou zajištěním propagačního článku o minivolejbale,
který bude zveřejněn na webu Orla a v časopisu Orel.
9-0-0
b) Žádost jednoty Bystřice pod Hostýnem
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Jednota Bystřice pod Hostýnem každoročně pořádá Běh na sv. Hostýn. V příštím roce bude
závod zahrnut do Mistrovství České republiky. Jednota požádala o příspěvek na uhrazení
časomíry a na zaplacení rozhodčích. Na zasedání Ústřední rady Orla byl schválen příspěvek na
zakoupení časomíry župě Velehradské s tím, že ústředí vytipuje ústřední závody, na které bude
časomíra zapůjčena. S termínem tohoto běhu se počítá.
c) Jednota Uherské Hradiště
Jednota Uherské Hradiště vyloučila členy pro neplacení členských příspěvků. Vyloučení členové
byly na žádost statutářů z evidence na ústředí vyřazeni. Bylo ale kontrolou zjištěno, že vyškrtnutí
radou jednoty je z tohoto důvodu neoprávněné, neboť členské příspěvky pro rok 2017 byly za
tyto členy řádně odvedeny. Byli opět zahrnuti do centrální evidence členů. Jednota byla dopisem
informována. Někteří členové se odvolali k Ústřednímu rozhodčímu sboru.
VP/369/23 VP schvaluje postup zpětné registrace vyloučených členů v Uherském Hradišti,
neboť nebyla splněna podmínka pro jejich vyloučení.
9-0-0
d) kalendář orelských akcí pod záštitou ústředí u příležitosti 70. výročí orelské pouti
Ústřední rada vybrala ústřední akce, které budou zahrnuty do kalendáře u příležitosti 70. výročí
orelské pouti v roce 1948 na sv. Hostýn. Župy byly vyzvány, aby vybraly jednu významnou akci
v župě, která by do tohoto kalendáře měla také být zahrnuta a do 15.12.2017 akci nahlásily na
ústředí. Župní akci zatím nahlásila župa Sedláková (Mariánská štafeta a pouť), župa Velehradská
(Zlatá réva), župa Orlická a Brynychova (společná akce Pouť na Horu Matky Boží Králíky) a
župa Brynychova (Šonovská 20). Kalendář akcí je přílohou zápisu.
VP/370/23 VP bere na vědomí kalendář akcí pod záštitou ústředí u příležitosti 70. výročí
orelské pouti.
9-0-0
8. Různé
a) úprava platů zaměstnanců ústředního sekretariátu
Br. Juránek navrhl úpravu platů zaměstnanců ústředního sekretariátu od 1.12.2017 o 20%.
VP/371/23
20%.

VP schvaluje zvýšení platů zaměstnanců ústředního sekretariátu od 1.12.2017 o
9-0-0

b) valná hromada FICEP
Ses. Škvařilová: dotaz z FICEP na pořádání valné hromady 2019 v ČR.
Br. Juránek: na jaře 2019 bude volební sjezd, proto nelze valnou hromadu pořádat.
c) setkání DR s mons. Janem Graubnerem
Br. Kodeda: Duchovní rada se setkala s duchovním rádcem Orla arcibiskupem Janem
Graubnerem. Mj. jej informovala o orelské poutní knížce a o průběhu poutí.
d) diplomová práce „Československý Orel a jeho likvidace po únoru 1948“
Br. Kostelka: navázal kontakt s Janem Kafkou, který souhlasí s vydáním své diplomové práce
„Československý Orel a jeho likvidace po únoru 1948“.
e) vydání orelských pochodů na CD
Br. Gazárek byl osloven, zda by v příštím roce u příležitosti 70. výročí orelské pouti na sv.
Hostýně v roce 1948 mohlo vyjít CD s orelskými pochody.
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Br. Juránek: bylo by dobré, aby vznikly i nové orelské písně.
9. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Všem poděkoval za práci v tomto roce. Jednání
bylo zakončeno v 17:20 hodin požehnáním P. Alvareze Kodedy.
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