OREL

Zápis z 5. zasedání Ústřední rady Orla
konaného dne 4. listopadu 2017
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba orgánů ÚR
- Volba předsedajícího a pracovního předsednictva
- Volba mandátové komise
- Volba návrhové komise
- Volba ověřovatelů a určení zapisovatele zápisu
3. Schválení bodů programu
4. Slovo starosty
5. Zpráva mandátové komise
6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
8. Zpráva ÚRK
9. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
10. Kalendář akcí k 70. výročí orelské pouti na Hostýn
11. Rozpočet na rok 2018
12. Informace o dotacích z MŠMT v r. 2017 a programy na r. 2018
13. Zápisy pobočných spolků do Veřejného rejstříku – stav registrace
14. Různé
15. Závěr
Od 8:00 hodin P. Alvarez Kodeda slavil mši svatou za orelskou organizaci a všechny zesnulé
Orly. Následně pokračovalo jednání Ústřední rady Orla.
1. Zahájení – orelská modlitba
Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a spolu s br. Kodedou zahájili jednání orelskou
modlitbou.
2. Volba orgánů ÚR
Br. Juránek navrhl pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková,
ses. Kellerová a ses. Brandejsová.
ÚR/5/52 ÚR schvaluje pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses.
Jurečková, ses. Kellerová a ses. Brandejsová.
všichni pro
Br. Juránek navrhl členy mandátové komise br. Gazárka a br. Nováčka.
ÚR/5/53 ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Nováček.

všichni pro

Br. Juránek navrhl členy návrhové komise br. Třináctého a br. Čápa.
ÚR/5/54 ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Třináctý a br. Čáp.
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Br. Juránek určil zapisovatelku ses. Jurečkovou a navrhl ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a
br. Kočího.
ÚR/5/55 ÚR schvaluje ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a br. Kočího.

všichni pro

Zpráva mandátové komise:
Br. Gazárek: z celkového počtu 46 členů Ústřední rady Orla je přítomno 35. Dnešní zasedání je
usnášeníschopné.
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění programu jednání. Nechal o předloženém
programu hlasovat.
ÚR/5/56 ÚR schvaluje program dnešního zasedání Ústřední rady Orla.

všichni pro

4. Slovo starosty
Br. Juránek: s postupem času se mění sportovní prostředí a jeho financování. Navrhl, aby Orel
vyhlásil svůj památný den. Z naší historie vyplývá jako možný termín památného dne den pouti
na svatý Hostýn a den atentátu na Heidricha. Je důležité předávat dětem naše hodnoty. Pokud
nepředáme naše hodnoty, děti si najdou hodnoty své. Ukazatelem byly letošní volby.
Ses. Macková: br. Juránek byl zvolen jako první poslanec do Parlamentu ČR; pogratulovala
starostovi a poděkovala Orlům, kteří pomohli ve volební kampani.
Br. Juránek: cení si pomoci Orlům za pomoc v kampani a děkuje jim. Dobrému výsledku jsme
vzdáleni. Budeme zodpovědni i za volbu prezidenta republiky; nový prezident by měl být
reprezentantem hodnot, které vyznáváme, nebo alespoň její části.
ÚR/5/57 ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.

všichni pro

5. Zpráva mandátové komise
Br. Gazárek: z celkového počtu 46 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 36, dnešní zasedání
Ústřední rady Orla je tedy usnášeníschopné. Přítomen host ses. Kaňová.
ÚR/5/58 ÚR schvaluje účast hosta ses. Kaňové.

opt. většina pro, zdržel se 1, proti 0

6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 6)
Ses. Macková: Členové ÚR obdrželi písemný přehled přijatých usnesení Ústřední rady Orla.
Stručně shrnula. Starosta vyzval k dotazům.
ÚR/5/59 ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR.

všichni pro

7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 7, 7a,
7b, 7c, 7d a 7e)
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Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
Členům ÚR byl rozeslán soupis přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla od minulého
zasedání Ústřední rady. Ses. Macková přehled krátce okomentovala, vyzvala k dotazům.
ÚR/5/60 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.

všichni pro

Zpráva TVR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně.
Br. Třináctý: OBL a OFL se stále rozrůstají, v příštím roce jako jedna z důležitějších akcí je účast
4 atletů, 15 fotbalistů a doprovodu na FICEP/FISEC hrách v Genku v Belgii. Her se zúčastní
ročníky 2001-2003.
Br. Juránek: vyslovil přání, aby v kalendáři ústředních akcí 2018 bylo mistrovství Orla v atletice.
ÚR/5/61 ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.

všichni pro

Zpráva KR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně.
Br. Brhel: recitační soutěž Svatováclavská réva v Lubině se vydařila, benefiční varhanní koncert
v Uherském Hradišti vynesl 15.000,-Kč, ale účast Orlů malá. Místní organizace akci nepodpořila.
Br. Juránek: poděkoval za organizaci benefičního koncertu ve Slavičíně (výtěžek byl 31.321,Kč), dále poděkoval za organizaci Andělského trojboje ve Vyškově (12.755,-Kč), župě Orlické
a Brynychově za charitativní sbírku při pouti v Králíkách (9.360,-Kč) a benefiční akci v Kuřimi
(17.234,-Kč).
ÚR/5/62 ÚR děkuje účinkujícím i organizátorům za uspořádání benefičního koncertu
v Uherském Hradišti a ve Slavičíně, dále děkuje jednotě Vyškov za organizaci benefičního
turnaje Andělský trojboj, děkuje župě Orlické a Brynychově za charitativní sbírku při pouti
v Králíkách a župě Sedlákově za organizaci benefiční akce.
všichni pro
Br. Zelina: po delší době se uskutečnil orelský Folklorní festival v Brně-Řečkovicích. Poděkoval
Kulturní radě za obnovení této akce, výsledky svědčí o dobré úrovni akce.
ÚR/5/63 ÚR děkuje Kulturní radě za organizaci Folklorního festivalu v Brně-Řečkovicích.
všichni pro
ÚR/5/64 ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.

všichni pro

Zpráva DR
Br. Kodeda: zpráva Duchovní rady nebyla zaslána z technických důvodů. DR zasedala od
poslední Ústřední rady 2x. Členové se zapojili do poutí uvedených v poutní knížce, Folklorního
festivalu v Řečkovicích, orelské pouti na svatém Hostýně.
Br. Slavotínek: daří se vývoj práce v oblasti spirituality Orla, členové DR jezdí na župní akce. Je
třeba si uvědomovat, že orelství je posláním.
ÚR/5/65 ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.
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Zpráva EHR
Zpráva byla rozeslána písemně.
Br. Vahala: EHR projednala navržený vyrovnaný rozpočet. Pokud se ústředí bude stěhovat, je
třeba v rozpočtu vytvořit rezervu.
Br. Juránek: na biskupství byla podána žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Orel zakoupil
část budovy, případně se tam může přestěhovat. Podle posledních informací biskupství Orlu
nájem ještě o jeden rok prodlouží, v rozpočtu 2018 nemusí být tedy rezerva. Nájem, který Orel
získává z budovy na Vranovské, kryje nájem na Pellicově.
Ses. Macková: EHR požadovala své příští jednání na Vranovské, ale Orel všechny své prostory
pronajímá. Členové EHR nám posílají odkazy na dotace z krajského portálu. Ústředí nemá župy
rozděleny v krajském adresáři. Není v našich silách hlídat, kde na kterém krajském úřadě vypsali
jaké dotace. Pokud nám pošlete odkaz, vytipujeme si jednoty, kterých by se dotace mohla týkat
a odkaz jim přepošleme.
Br. Vahala: pokud by byl odkaz na webu, bylo by to jednodušší.
Ses. Macková: na stránkách Orla mají odborné rady své sekce, členové EHR tam mohou odkaz
na dotace umístit přes ústředí. Otázkou je, zda členové Orla budou ochotni do sekce nahlížet.
Br. Juránek: pokud chtějí jednoty získat dotace, musí si o ně požádat. Jednoty všeobecně žádají
málo.
ÚR/5/66 ÚR bere na vědomí zprávu EHR.

všichni pro

Zpráva RM
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Ses. Škvařilová: Orel zajistil sportovní aktivity na Celostátním setkání mládeže v Olomouci –
poděkovala za organizaci Martinu Holomkovi z jednoty Křenovice.
ÚR/5/67 ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.

všichni pro

Zpráva RS
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Ses. Brandejsová: setkání seniorů v říjnu se zúčastnilo 56 členů, poděkovala za organizaci br.
Kostelkovi.
ÚR/5/68 ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.

všichni pro

8. Zpráva ÚRK (materiál 8)
Br. Čáp: ÚRK provedla od minulého zasedání Ústřední rady jednu kontrolu účetnictví na
ústředním sekretariátu, a to počátkem října t. r. Byly překontrolovány všechny přijaté a vydané
faktury, pokladní a interní doklady. Po stránce vedení účetnictví a nakládání s finančními
prostředky nemá ÚRK připomínky.
Spolky mají kromě základní registrace další zákonnou povinnost podle zákona 563/1991 Sb. o
účetnictví, a to zveřejňování účetní závěrky. Spolky našeho rozsahu nemusí zveřejňovat výkaz
zisku a ztráty (u podvojného účetnictví) nebo přehled o peněžních tocích (u jednoduchého
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účetnictví), takže ke zveřejnění zůstává rozvaha, případně příloha k účetní závěrce (u podvojného
účetnictví) nebo výkaz o majetku a závazcích (u jednoduchého účetnictví). Za účetní období roku
2015 je termín do konce listopadu 2017 a za účetní období roku 2016 a následujících je to vždy
do konce roku následujícího. Vklady do veřejného rejstříku je možné podávat prostřednictvím
datové schránky ústředí Orla.
Zveřejňování výročních zpráv, což je něco jiného než účetní závěrka, se týká žup a jednot, které
přijímají dotace od MŠMT, kde je tato dotace podmíněna tímto zveřejněním. To lze udělat
uvedením na webových stránkách Orla a není třeba výroční zprávu vkládat do sbírky listin ve
veřejném rejstříku.
ÚRK provedla kontrolu v jednotě Uherské Hradiště. Br. Čáp požádal místostarostu župy
velehradské br. Gazárka o info.
Br. Gazárek: jednota má velké majetkové problémy; jednota vlastní velký majetek, ve kterém je
zahrnuta restaurace; starosta jednoty je zároveň i jednatelem společnosti s.r.o., kumulace funkcí,
dluh přes 3 miliony, podivné finanční machinace, pnutí v jednotě, odvolali sekretáře jednoty,
upravili vedení tak, aby kritici v radě vůbec nebyli, ty později pro údajné nezaplacení příspěvků
vyloučili, odvolali členy revizní komise, 13.10.t.r. podali členové revizní komise jednoty trestní
oznámení. Jedná se o dlouhodobou situaci.
Br. Juránek: činnost ústředního sekretariátu byla řádně překontrolována a k závažným závadám
nedošlo.
Dostavil se další delegát.
ÚR/5/69 ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.

všichni pro

9. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 9, 9a, 9b, 9c,
9d, 9e)
a) Kalendář ústředních akcí TVR
Kalendář ústředních akcí TVR byl předložen písemně.
Ses. Macková: v kalendáři akcí TVR přibude ještě Stiga hokej; navrhuje vybrat akce, které budou
zařazeny do kalendáře k 70. výročí orelské pouti na sv. Hostýně; možno zahrnout např. šachy v
Moutnicích.
Br. Juránek: z běhů je klíčový běh Petřín a běh v Moutnicích. Dále pokud bude námět, tak nějaký
běh z Čech, rozhodnutí nechává na župách.
Br. Zelina: navrhuje Ploštinu zařadit do kalendáře k 70. výročí.
Br. Juránek: podporuje mistrovství Orla v atletice v Olomouci.
Br. Třináctý: v kalendáři jsou dva atletické závody: 23.6.víceboj v atletice ve Vyškově a 15.9.
Odznak Bedřicha Kostelky ve Vyškově.
Br. Juránek: jedná se o obdobnou akci, obě akce v kalendáři TVR mohou zůstat. Ale mistrovství
Orla v atletice by měla být ještě další samostatná akce.
Ses. Komariková: navrhla do akcí k 70. výročí akci Odznak B. Kostelky ve Vyškově.
Ses. Tománková: na této akci byl šplh zrušen, plavání je za odměnu, akce je pro děti do 12 let,
disciplíny jsou pro ně upraveny.
Br. Juránek: Odznak B. Kostelky dříve zaštiťovala Rada mládeže, nyní přechází do akcí TVR.
Dotaz, zda nezahrneme florbal do akcí k 70. výročí - finálové turnaje ve florbale pořádané duben
až květen. Turnaje by měly mít slavnostní úvod.
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ÚR/5/70 ÚR schvaluje kalendář akcí TVR k 70. výročí orelské pouti na svatém Hostýně v roce
1948 dle přílohy, schvaluje kalendář ústředních akcí TVR a ukládá TVR připravit mistrovství
Orla ČR v atletice v Olomouci.
všichni pro
b) Kalendář ústředních akcí KR
Návrh ústředních akcí KR byl předložen písemně.
Br. Brhel: ústřední ples Orla se koná v sobotu 27.1.2018 ve Rtyni v Podkrkonoší; KR navrhlo
jako ústřední akci předkolo recitační soutěže Zlatá réva - 10.3.2018, Kunovice (akce navržena
do kalendáře 70. výročí), FF má dva termíny, ve kterých by se akce mohla konat, Svatováclavská
réva v Lubině 13.10.2018.
Br. Juránek: vyzval župy k návrhům župních akcí do kalendáře akcí k 70. výročí.
Ses. Macková: navrhla akci župy Sedlákovy Mariánská štafeta zařadit do kalendáře k 70. výročí,
jedná se o sportovně-kulturně-duchovní akci.
ÚR/5/71 ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí KR a akce KR v kalendáři akcí k 70. výročí
orelské hostýnské pouti v roce 1948: recitační soutěž Zlatá réva (10.3.2018 Kunovice), ústřední
ples Orla ČR (27.1.2018 Rtyně v Podkrkonoší), Folklorní festival (19.5.2018 – Brno-Řečkovice)
a výtvarná soutěž „Orel a já“.
všichni pro
ÚR/5/72 ÚR vyzývá župy, aby do 15.12.2017 zaslaly návrhy akcí k zařazení do kalendáře k 70.
výročí orelské hostýnské pouti v roce 1948.
všichni pro
c) Kalendář ústředních akcí DR
Do kalendáře akcí k 70. výročí bude z akcí DR zařazena pouť na svatý Hostýn, DR zváží další
pouť.
Br. Slavotínek: v poutní knížce byly uvedeny i poutě, které nebyly přímo orelské.
Br. Juránek: Do jednot půjde výzva k nahlášení poutí do poutní knížky spolu s podmínkami.
ÚR/5/73 ÚR schvaluje předložení ke schválení poutí vybraných DR do kalendáře k 70. výročí
orelské hostýnské pouti v roce 1948 Výkonnému předsednictvu Orla.
všichni pro
d) Kalendář ústředních akcí RM
Kalendář ústředních akcí RM byl předložen písemně.
Ses. Škvařilová: Akce Odznak B. Kostelky přešel pod TVR.
ÚR/5/74 ÚR schvaluje kalendář ústředních akcí RM.

všichni pro

e) Kalendář ústředních akcí RS
Kalendář ústředních akcí RS byl předložen písemně.
Ses. Brandejsová: Setkání seniorů v dubnu navrhuje do kalendáře akcí 70. výročí.
Ses. Macková: také výstava na Hostýně bude do kalendáře akcí k 70. výročí, budou sem zahrnuty
všechny aktivity týkající se orelské pouti na svatém Hostýně v příštím roce, tj. ve dnech 18. a
19.8.2018.
ÚR/5/75 ÚR schvaluje plán akcí seniorů a akce v kalendáři akcí k 70. výročí orelské hostýnské
pouti v roce 1948 jarní setkání seniorů a výstava na svatém Hostýně během orelské pouti.
všichni pro
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11. Rozpočet na rok 2018 (materiál 11)
Delegáti Ústřední rady Orla obdrželi navržený rozpočet na rok 2018 písemně.
Ses. Macková: navržený rozpočet stručně okomentovala. Ústřední aktivity byly navýšeny o
200.000,-Kč, je to odraz minulých let. Bod L rezerva: 76.600,-Kč. V navrženém rozpočtu jsou
zahrnuty předpokládané dotace, skutečná výše dotací rozpočet pozmění. Vyzvala k dotazům a
připomínkám.
ÚR/5/76 ÚR schvaluje návrh rozpočtu Orla na rok 2018.

všichni pro

12. Informace o dotacích z MŠMT v r. 2017 a programy na rok 2018
Ses. Macková: dotace na rok 2017 – o dotace jsme požádali, peníze přidělili, pak přišla kauza,
dotace pozastavili a vypsali znovu. Z MŠMT Orel přes program VIII získal 5,5 mil. Kč. Ses.
Macková vyzvala jednoty - z programu VIII lze hradit částečně odměnu trenérovi, pronájem,
vybavení pro sportovce (dresy, balony, hokejky,…), i částečně provozní náklady. Vyzvala
jednoty, aby si požádaly o dotace v programu VIII i pro rok 2018. Program VIII bude vypsán
zřejmě koncem ledna 2018.
Program III – na organizaci sportu, žádost podávalo pouze ústředí. Bylo sděleno, že z financí
můžeme část poskytnout župám. Župy byly vyzvány k nahlášení župních akcí. Dotace byla
pozastavena a program byl vypsán znovu. Ve stejném poměru, jaký schválila Ústřední rada na
jarním zasedání, byla rozdělena nová částka, kterou MŠMT v tomto programu poskytlo.
Text faktury na vyúčtování župních akcí v programu III, prosím, konzultovat se ses. Mackovou.
Dne 15.11.2017 mají být zveřejněny výzvy k podání žádostí na první tři programy na rok 2018,
nevíme které.
Dne 15.12.2017 budou zveřejněny další výzvy na rok 2018 a měl by být vypsán program III. Do
žup půjde výzva k nahlášení župních akcí a nákladů s tímto spojených.
Br. Čáp: jaký je termín pro poslání faktury za župní akci?
Ses. Macková: akce se opravdu musí uskutečnit. Termín na MŠMT je 15.12. na ústředí prosím
dodat do začátku prosince. Prosincové akce, prosím, nahlásit ses. Mackové.
Program IV – byl zrušen, vyhlášen znovu, uzávěrka 16. 10., prodloužena do 23.10. a do 15.11.
mají být dle info MŠMT peníze na účtech.
Po jednotách, které mají majetek, bude požadována spoluúčast 40 %.
Br. Juránek: je třeba vyčerpat 100% dotace.
Ses. Macková: zřejmě 15.12. bude vypsán program IV na rok 2018. Požádala o rychlou
součinnost, aby se podařilo žádost za všechny župy podat. Znovu zdůraznila, že jednoty si mohou
sami podat žádost o dotace z programu VIII.
Br. Juránek: Orel získal z programu VIII 5,5 mil. Kč. Tak vysokou částku dotaci nikdy v historii
Orel na činnost jednot neměl.
Ses. Macková vyzvala k dotazům.
ÚR/5/77 ÚR bere na vědomí informaci o dotacích MŠMT v roce 2017 a předpoklad programů
na rok 2018.
všichni pro
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13. Zápisy pobočných spolků do Veřejného rejstříku – stav registrace
Br. Juránek: seznámil delegáty se seznamem jednot, které dosud neprovedly zápis do Veřejného
rejstříku.
Ses. Macková: ve zprávě ÚRK(viz bod 8 zápisu) jsou uvedené informace k zápisu do VR; přílohy
lze podávat přes datovou schránku ústředí.
Ses. Kellerová: dotaz ke zrušení jednot.
Ses. Macková: rušení jednot provádí ses. Komariková, e-mail: komarikova@orel.cz. Při rušení
jednoty členové mohou podat žádost o přestoupení do jiné jednoty.
Br. Grenar: Jednota Brno-Staré Město nemá zájem o registraci do VR. Zanikne tím?
Ses. Macková: všechny jednoty jsme museli zaregistrovat. Jednota nezapsáním do VR
nezanikne, musí se provést zrušení jednoty.
ÚR/5/78 ÚR bere na vědomí informaci o stavu registrace pobočných spolků ve veřejném
rejstříku ke dni 4.11.2017.
všichni pro
14. Různé
a) Trička a diplomy od Sazky
Ses. Macková: jednoty mohly získat diplomy a tričky za vyvěšení baneru Sazky. Je nezbytné,
aby jednoty baner na akci vyfotily s účastníky akce a fotku zaslaly elektronicky ses. Mackové.
Nabídla banery k rozebrání do žup.
b) ochrana osobních údajů GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation nebo-li GDPR)
je nová legislativa EU, která má výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů. V platnost má
vstoupit od 25. května 2018.
Na školení o GDPR pojede správce členské evidence br. Třináctý; nařízení se dotkne i jednot;
některé jednoty si vedou svoji databázi; jednáme o školení pro zástupce žup a jednot leden/únor
2018 na ústředí v Brně.
c) žádost župy Velehradské (materiál 14)
Župa Velehradská má možnost levně zakoupit čipy pro měření času a vyhodnocení výsledků
běhů, závodů kol a lyžování Župa požádala ústředí o spolufinancování s tím, že ústředí si
vytipujeme ústřední akce, na které budou čipy využity.
ÚR/5/79 ÚR schvaluje dotaci 70.000,-Kč župě Velehradské na pořízení měření a vyhodnocení
časů.
všichni pro
d) jednota Lichnov
Jednota Lichnov požádala o odložení splatnosti bezúročné půjčky ve výši 100.000,-Kč o pět let,
tj. do 31.12.2022.
ÚR/5/80 ÚR schvaluje prodloužení splatnosti dlužné částky jednotě Lichnov o pět let do
31.12.2022.
všichni pro
Jednota Ivančice
Orel v roce 2014 poskytl jednotě Ivančice půjčku 200.000,-Kč na opravu orlovny se splátkovým
kalendářem na 4 roky. Nyní jednota požádala o prominutí poslední splátky ve výši 50.000,-Kč
z důvodu neplánované nutné opravy podlahy provedené v letošním roce.
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ÚR/5/81 ÚR schvaluje odpuštění poslední splátky ve výši 50.000,-Kč jednotě Ivančice.
opt. většina pro, zdržel se 1, proti o
Jednota Proseč
Ses. Brandejsová: Jednota žádá o odpouštění dluhu 200.000,-Kč. Orlovna je v havarijním stavu,
propadl se jim strop.
Ses. Macková: půjčka byla sepsaná před 6 lety, orlovnu chtěli převést na město, o majetek se
neměl kdo starat. Starosta Orla jednotě přislíbil pomoc. Jednota každoročně žádá o dotace, umí
je vyúčtovat, získává dotace i jinde, snaží se.
ÚR/5/82 ÚR schvaluje prominutí půjčky 200.000,-Kč jednotě Proseč.

všichni pro

Památné dny Orla
Br. Juránek navrhl možné dva termíny památného dne Orla: 15.8. – Svatohostýnská pouť
vztažená ke svátku Panny Marie Nanebevzaté a památný den úmrtí parašutistů v kryptě 18.6.
Br. Grenar: bylo by možné zjistit datum založení Orla?
Br. Juránek: pokusíme se datum vzniku Orla vypátrat.
ÚR/5/83 ÚR schvaluje památné dny Orla ve dnech 15.8. a 18.6.
35 pro, 1 se zdržel, 0 proti
d) župa Jirsíkova
Br. Kratochvíl: pozval přítomné na pouť župy Jirsíkovy v Lomci u Vodňan 7.4.2018; požádal
TVR, aby některé zápasy ve stolním tenise byly uspořádány v župě Jirsíkově. Župa Jirsíkova
v letošním roce slaví 110 let od založení.
Br. Třináctý: v sobotu 2.12.2017 se koná zasedání TVR rozšířené o zástupce žup, kde námět
bude projednán – akci by bylo možné zařadit do kalendáře akcí k 70. výročí.
Zpráva návrhové komise
Člen mandátové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání.
K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.
ÚR/5/84 ÚR bere na vědomí, že o všech uvedených usneseních bylo hlasováno.
všichni pro
15. Závěr
Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. Kodeda pronesl závěrečnou
modlitbu a udělil přítomným požehnání. Zasedání bylo zakončeno ve 12:00 hodin.
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