OREL

Zápis z 28. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 4. června 2018
na ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Vyznamenání
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva Orla 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. Brandejsovou a br. Sedláčka.
VP/429/28 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.

7-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal
o programu hlasovat.
VP/430/28 VP schvaluje program dnešního zasedání.

7-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál 4)
Přehled přijatých usnesení a jejich plnění bylo předloženo písemně. Ses. Macková stručně
shrnula rozpracovanost úkolů k dnešnímu dni. Probíhá příprava pouti na sv. Hostýn.
Přišla ses. Tománková.
VP/431/28 VP bere na vědomí plnění usnesení ke 4.6.2018.

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR (materiál 5)
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Br. Třináctý: akce probíhají dle plánu; probíhá příprava fotbalistů a atletů na hry FICEP.
Navrhl navýšit počet atletů na 6 nebo 7 a snížit částku, kterou se sportovci budou spolupodílet
na nákladech.
Přišel br. Kodeda.
VP/432/28 VP schvaluje na FICEP hry pořadí atletů 1. Michaela Knotková, 2. Dominika
Miková, 3. Alexandr Čača, 4. Anna Halasová, 5. Štěpán Prokeš, 6. Iveta Trojancová, 7.
Kristýna Štofková, 8. Aneta Veselá, 9. Jakub Dušek a 10. Jitka Matyášová.
9-0-0
VP/433/28
náhradníci.

VP souhlasí s tím, aby Orla reprezentovalo prvních šest atletů, ostatní jsou
9-0-0

VP/434/28 VP bere na vědomí zprávu TVR.

9-0-0

Br. Možný předložil písemné shrnutí ročníku OFL. Jedenáctého ročníku OFL se zúčastnilo 123
družstev v 6 mužských a 1 ženské kategorii. Celý ročník proběhl bez výraznějších problémů.
Liga se stále potýká s nedostatkem rozhodčích (obecně problém ve všech florbalových
soutěžích). Finálové turnaje v měsících dubnu a květnu proběhly na výbornou i díky skvělé
organizaci z řad pořadatelských jednot a skvělé divácké kulise především na mládežnických
kategoriích. Pokračovala spolupráce s e-shopem eflorbal, který dodal odměny na finálové
turnaje a během roku poskytuje účastníkům OFL speciální slevy.
Dvanáctý ročník odstartuje v říjnu 2018. Informace k ročníku budou rozeslány v týdnu od 4. 6.
na jednoty, župy a účastníkům loňského ročníku. Startovné je zachováno ve stejné výši.
VP/435/28 VP bere na vědomí zprávu o průběhu OFL.

9-0-0

Zpráva KR
Ses. Jurečková: v sobotu 19.5. se konal folklorní festival, v příštím roce se bude konat v sobotu
18.5.2019; v roce 2019 si Orel připomene 110. výročí od svého vzniku, hledá se reprezentativní
místo na pořádání plesu.
VP/436/28 VP bere na vědomí zprávu KR.

9-0-0

Zpráva DR
Br. Kodeda: na zasedání rady si členové DR rozdělili účast na poutích dle poutní knížky,
Orlové se zúčastnili slavnosti přenesení ostatků kardinála Berana.
VP/437/28 VP bere na vědomí zprávu DR.

9-0-0

Br. Juránek: požádal Duchovní radu, aby naformulovala, jakým způsobem oslovit kněze, aby u
příležitosti 70. výročí orelské pouti na Sv. Hostýně byla na letošní orelské pouti hojná účast.
Příští zasedání DR bude 18.6.2018.
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VP/438/28 VP ukládá Duchovní radě formulovat oslovení duchovních, aby se zúčastnili
letošní orelské pouti na Sv. Hostýně.
9-0-0
Zpráva RM
Ses. Škvařilová: proběhlo školení hlavních táborových vedoucích ve Velké Bystřici, zúčastnilo
se 20 zájemců; tábor FICEP – 11 přihlášených; nabídka stejného oblečení – dvě trička a
mikina; RC modely ve Tvarožné - 17.6. 2018.
VP/439/28
FICEP.

VP bere na vědomí účast jedenácti přihlášených a dvou vedoucích na táboru
9-0-0

VP/440/28 VP schvaluje pořízení setu dvou triček a mikiny do 1.000,-Kč/set pro každého
účastníka a dvě vedoucí s příspěvkem 300,-Kč.
9-0-0
VP/441/28 VP bere na vědomí zprávu RM.

9-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: rada během června provede výběr jubilantů.
VP/442/28 VP bere na vědomí zprávu RS.

9-0-0

Zpráva EHR (materiál 7e)
Ses. Macková: předložila písemný návrh příspěvků župám z dotace přidělené ústředí.
VP/443/28 VP schvaluje příspěvky župám dle materiálu 7e.

9-0-0

6. Vyznamenání (materiál 6)
K dnešnímu dni byl doručen následující návrh na vyznamenání:
Starosta jednoty Morkovice podal návrh na udělení Čestného uznání Orla bratru Ing.
Vladimíru Blešovi. Vyznamenání je navrženo za obnovu jednoty po roce 1989 a neúnavnou
propagaci orelské myšlenky.
VP/444/28
Morkovice.

VP uděluje Čestné uznání Orla bratru Ing. Vladimíru Blešovi z jednoty
9-0-0

7. Různé
a) žádost jednoty Nové Město na Moravě
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Jednota Nové Město na Moravě požádala Výkonné předsednictvo Orla o schválení závazku
vyššího než 1.000.000 Kč pro realizaci záměru na stavbu nového sídla jednoty a víceúčelového
sportovního areálu. Proběhla diskuze.
Br. Třináctý mimo místnost.
VP/445/28 VP souhlasí s tím, aby jednota Nové Město na Moravě podala žádost o dotaci na
MŠMT.
8-0-0

b) žádost jednoty Šlapanice
Jednota Šlapanice požádala Výkonné předsednictvo Orla o souhlas k přijetí dotace z MŠMT na
projekt OREL Šlapanice – dostavba a nástavba sportovní haly, souhlas s uzavřením smlouvy o
dílo a souhlas se zástavou majetku jednoty Moutnice. Proběhla diskuze.
VP/446/28
Šlapanice.

VP schvaluje přijetí investiční dotace z MŠMT ve výši 20 mil. Kč pro jednotu
6 pro, 2 se zdrželi, 0 proti
Usnesení bylo přijato.

VP/447/28 VP schvaluje uzavření smlouvy jednoty Šlapanice s firmou Komfort na stavební
úpravy do výše 34.930.607,-Kč.
6 pro, 2 se zdrželi, 0 proti
Usnesení bylo přijato.
VP/448/28 VP schvaluje zástavní smlouvu s bankou na majetek jednoty Moutnice do výše
úvěru 9 mil. Kč.
6 pro, 2 se zdrželi, 0 proti
Usnesení bylo přijato.

c) dopis od předsedy revizní komise jednoty Uherské Hradiště
Výkonnému předsednictvu bylo předloženo písemné sdělení od předsedy revizní komise
jednoty Uherské Hradiště. Po diskuzi br. Juránek konstatoval, že pro všechny je směrodatné
usnesení Ústřední rady Orla a tím se budeme všichni řídit. Žádné další usnesení nebylo přijato.
d) Br. Juránek navrhl odměnu zaměstnancům ústředí.
VP/449/28 VP schvaluje odměnu pro br. Možného, ses. Škvařilovou a ses. Jurečkovou.
Pro 7, proti 0, zdržel se 1
e) Ses. Macková nechala vyrobit ozdobu na žerď orelského praporu v podobě orla, jeden kus za
3.000,-Kč bez DPH, způsob uchycení i ostatní parametry budou v nabídce pro jednoty.
Ses. Macková: časopis 2/2018 z časových důvodů vyjde asi o týden později. ÚR schválila
nákup objektu v hodnotě 5,4 mil. Kč, objekt lze koupit bez DPH. Banka schválila úvěr ve výši
3 mil. Kč na 7 let s možností kdykoliv splatit jakoukoliv částku nad rámec pravidelných splátek
Odešla ses. Tománková, přišel br. Třináctý.
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Ses. Macková: na výzvu, aby se jednoty zapojily do turnaje ve stolním tenise Propinkejte se na
Velehrad, se přihlásila 4 družstva. Je to akce, která je v oficiálním programu Dnů lidí dobré
vůle. Do konce června odborné rady zašlou na ústředí návrh akcí na rok 2019 včetně návrhu
rozpočtu.
Ses. Brandejsová: v sobotu 16. června se koná pouť župy Orlické a župy Brynychovy na Horu
Matky Boží u Králík.
Br. Juránek: navrhl udělit běžci Vlastimilu Mlynářovi z jednoty Dolní Dobrouč cenu fair play
za pomoc zraněnému závodníkovi během závodu. Cena bude předána na orelské pouti na
Svatém Hostýně.
VP/450/28 VP uděluje cenu Fair play br. Vlastimilu Mlynářovi z jednoty Dolní Dobrouč.
7-0-0

8. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. P. Kodeda udělil požehnání. Jednání bylo
zakončeno v 17:20 hodin.
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