OREL

Zápis ze 30. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 29. října 2018
na ústředí Orla, Pellicova 2c, 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
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Příprava ÚR
Žádosti jednot
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva Orla a spolu s P. Alvarezem 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
br. Častulíka a br. Sedláčka.
VP/471/30 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Častulíka a br. Sedláčka.

7-0-0

3. Schválení bodů programu
Ses. Macková vyzvala k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechala
o programu hlasovat.
VP/472/30 VP schvaluje program dnešního zasedání.

7-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál 4)
Přehled přijatých usnesení a jejich plnění bylo předloženo písemně. Br. Juránek stručně shrnul
rozpracovanost úkolů k dnešnímu dni.
VP/473/30 VP bere na vědomí plnění usnesení k 29.10.2018.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR (materiál 5a)
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Byla předložena písemná zpráva.
Br. Častulík: kalendář TVR na příští rok je rozšířen o závod RC modelů a cykloturistický výlet
do Polska: 12.-20.7.2019.
VP/474/30 VP bere na vědomí zprávu TVR.

7-0-0

Starosta požádal, aby přehled ústředních akcí byl na webu i pod hlavičkou TVR.
Zpráva KR (materiál 5b)
Předložena písemná zpráva.
Ses. Jurečková: v sobotu 13. října se konala recitační soutěž Svatováclavská réva v Lubině,
organizátoři jsou s výsledkem spokojeni, děkujeme Anežce Sochové za skvělou organizaci.
Br. Juránek: KR vyhodnotila zaslané příspěvky do soutěže Orel a já.
VP/475/30 VP bere na vědomí zprávu KR.

7-0-0

Zpráva DR (materiál 5c, 5d)
Byla předložena zpráva Duchovní rady.
Br. Kodeda: v pondělí 26.11. setkání DR s otcem arcibiskupem.
Přišel br. Kamba.
VP/476/30 VP bere na vědomí zprávu DR.

8-0-0

Zpráva RM
V září se konalo setkání rodin, zúčastnilo se 25 osob, v neděli 4.11.2018 Stiga hokej na ústředí
Orla v Brně.
VP/477/30 VP bere na vědomí zprávu RM.

8-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: v úterý 23.10. se konalo setkání seniorů, účast 54 seniorů z 27 jednot,
zastoupeno bylo 12 žup. Děkujeme br. Kostelkovi za výbornou přípravu akce. RS děkuje za
organizační pomoc ses. Jurečkové a ses. Komarikové.
VP/478/30 VP bere na vědomí zprávu RS.

8-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba: EHR projednala předložený rozpočet Orla na rok 2019, připomínky EHR budou
projednány v bodě 6 dnešního programu zasedání.
VP/482/30 VP bere na vědomí zprávu EHR.

8-0-0
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Zpráva FICEP (materiál 5)
Byla předložena písemná zpráva ze zasedání FICEP ve Vídni. FICEP kemp bude 27.7.-3.8.2019
v německém Duisburgu, FICEP/FISEC hry budou v roce 2019 v Bukurešti.
VP/483/30 VP schvaluje účast na FICEP hrách 2019 v Bukurešti 6-8 atletů, 1-4 stolních tenistů
a 16 fotbalistů.
8-0-0
6. Příprava ÚR
a) Program a klíč k určení delegátů (materiál 6)
Byla předložena pozvánka s programem na zasedání Ústřední rady Orla konaného dne
24.11.2018 na ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno.
Ses. Macková navrhla doplnění bodu 12 Změna stanov a odstranění bodu 13.
Změna stanov: : §1 - změna bodu 4 změna sídla Orla; §4 doplnění bodu 3 a doplnění do bodu 1
zdravotní cvičení a rehabilitační programy. Dotace z MŠMT program VIII Můj klub - jednoty
si průběžně žádají. Příprava sjezdu – termín 25.5.2019 a místo konání Brno-Bosonohy. ÚR by
měla doporučit systém voleb a schválit klíč pro počet delegátů.
VP/484/30 VP doporučuje ÚR ponechat klíč k počtu delegátů podle klíče k minulému sjezdu a
podle počtu členů k 1.1.2019. Zároveň doporučuje zachovat volby místostarostů podle oblastí.
8-0-0
VP/485/30 VP schvaluje k předložení program zasedání ÚR dne 24.11.2018 na ústředí Orla,
Pellicova 2c, Brno.
8-0-0
b) Návrh rozpočtu (materiál 6a)
Ses. Macková předložila návrh rozpočtu na rok 2019.
Br. Kamba: EHR se zabývala rozpočtem, rozpočet odpovídá, chtějí doplnit fond na
spolufinancování dotací; náklady na 110. výročí Orla EHR doporučuje snížit o polovinu.
Připomínky EHR byly zapracovány do rozpočtu.
VP/486/30 VP doporučuje ÚR ke schválení rozpočet Orla na rok 2019.

8-0-0

c) Zprávy odborných rad (materiál
Kulturní rada, Rada mládeže a Rada seniorů předložily zprávy pro ÚR.
VP/487/30 VP bere na vědomí zprávu Kulturní rady a doporučuje ÚR ke schválení.

8-0-0

VP/488/30 VP bere na vědomí zprávu Rady mládeže včetně kalendáře akcí RM na rok 2019 a
doporučuje ÚR ke schválení.
8-0-0
VP/489/30 VP bere na vědomí zprávu Rady seniorů a doporučuje ÚR ke schválení.
7. Žádosti jednot
a)

Žádost jednoty Šlapanice (materiál 7)
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Jednota požádala o změnu formulace usnesení Výkonného předsednictva Orla dle požadavků
Komerční banky. Věc byla projednána již na 28. zasedání dne 4. června 2018. Nová usnesení
jsou v souladu s již přijatými usneseními z 28. zasedání VP.
VP/479/30 VP schvaluje uzavření smlouvy o úvěru do výše 4 000 000,00 Kč za
účelem přístavba Orlovny pro pořádání sportovních akcí mezi Orlem jednotou Šlapanice a
Komerční bankou, a.s.
8-0-0
VP/480/30 VP schvaluje uzavření smlouvy o úvěru do výše 4 000 000,00 Kč za
účelem rekonstrukce Orlovny pro pořádání kulturních akcí mezi Orlem jednotou Šlapanice a
Komerční bankou, a.s.
8-0-0
VP/481/30 VP schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitosti č.p.154 v k.ú. Moutnice ve
vlastnictví Orla jednoty Moutnice k zajištění úvěru specifikovaného pod usnesením
VP/479/30 a VP/480/30.
8-0-0

b)
Žádost jednoty Oldříš (materiál 7a)
Jednota Oldříš požádala o prominutí zbývající částky půjčky ve výši 20.000,-Kč.
Ses. Macková – doporučuje prominout, v jednotě se znovu obnovila činnost, investují do oprav,
část půjčky splatili.
Br. Kamba: je proti prominutí půjčky.
VP/490/30 VP doporučuje ÚR ke schválení prominutí zbývající částky půjčky ve výši 20.000
Kč.
1 proti, 7 pro, nikdo se nezdržel
8. Různé
a) Vyznamenání
Čestné uznání
Ing. Anežka Sochová, jednota Lubina/župa Bauerova, Výkonné předsednictvo Orla navrhlo
vyznamenání za dlouholetou činnost v Orlu v oblasti kultury, za pořádání Svatováclavské révy u
příležitosti významného životního jubilea.
VP/491/30 VP schvaluje Čestné uznání ses. Anežce Sochové z jednoty Lubina.

8-0-0

b) Panelová diskuze na téma 100 let duchovního dědictví v Československu
Ve středu 14.11.2018 se koná v Diecézním centru v Brně panelová diskuze 100 let duchovního
dědictví v Československu. Info bude zveřejněno na webu Orla.
VP/492/30 VP pověřuje generální sekretářku zastupováním Orla na panelové diskuzi na téma
100 let duchovního dědictví v Československu ve středu 14.11.2018..
8-0-0
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c)
Organizační změny
Ses. Komariková podala ke 30.11.2018 výpověď.
Ukončena spolupráce bude také s uklízečkou z důvodu stěhování.
VP/493/30 VP bere na vědomí výpověď ke 30.11.2018 ses. Komarikové.

8-0-0

d) Stromy svobody
Ses. Macková navrhla příspěvek jednotám, které se přihlásily na výzvu sekretariátu a ve
spolupráci s Nadací Partnerství vysadily Strom svobody 2018. Příspěvek čtyřem jednotám bude
hrazen z kapitoly rozpočtu Fond starosty.
VP/494/30 VP schvaluje částku 2.500,-Kč jednotám Moravské Budějovice, Kuřim, České
Budějovice a Bohuslavice nad Metují jako příspěvek za splnění podmínek Nadace Partnerství při
výsadbě Stromu svobody 2018.
8-0-0

Různé: ses. Macková: V buletinu Matice svatohostýnské je věnováno místo Orlu. V sobotu
20.10. vyšla příloha o orelské organizaci v MF Dnes Morava je fit. Archiv se bude stěhovat do
Hlinska, kde Orel vlastní svůj objekt. Navrhla, aby si ústředí na stěhování pronajalo auto
s vlekem.
VP/495/30 VP schvaluje pronájem dodávky s vlekem za 15.000,-Kč bez DPH měsíčně.
8-0-0
Různé: Br. Častulík: v novém sídle by mohla být umístěna vosková kopie reliéfu ze Svatého
Hostýna. Kameník nabídl vyhotovení zdarma. Br. Častulík navrhl uspořádat oslavu 110 let Orla
v Modré 19.5.2019.
Různé: Ses. Brandejsová: župa Orlická má novou jednotu v Ústí nad Orlicí.
9. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno v 17:10 hodin.
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