OREL

Zápis ze 4. zasedání Ústřední rady Orla
konaného dne 13. května 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
- 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. Výsledek hospodaření Orla k 31.12.2016
10. Přerozdělení prostředků z MŠMT a vlastních zdrojů
11. Zápisy pobočných spolků do Veřejného rejstříku – stav registrace
12. Vyznamenání
13. Změna stanov
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. Tománková a ses. Brandejsová.
ÚR/4/26 ÚR schvaluje pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, ses.
Jurečková, ses. Tománková a ses. Brandejsová.
všichni pro
Br. Juránek navrhl členy mandátové komise br. Gazárka a br. Nováčka.
ÚR/4/27 ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Nováček.
všichni pro
Br. Juránek navrhl členy návrhové komise br. Vahalu a br. Čápa.
ÚR/4/28 ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Vahala a br. Čáp.
všichni pro
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Br. Juránek určil zapisovatelku ses. Jurečkovou a navrhl ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a
br. Sedláčka.
ÚR/4/29 ÚR schvaluje ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a br. Sedláčka.
všichni pro
Zpráva mandátové komise:
Br. Gazárek: z celkového počtu 44 delegátů Ústřední rady je přítomno 30. 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/4/30 ÚR schvaluje program dnešního zasedání Ústřední rady Orla.
všichni pro
4. Slovo starosty
Br. Juránek: na stránkách MŠMT byly zveřejněny výše dotace na letošní rok. Ty však byly ze
stránek staženy. Nevíme tedy, jaká částka bude Orlu přidělena.
V závěru ranní mše sv. zazněla modlitba za Václava Drbolu a Jana Bulu, členy Orla, kteří byli
zapojeni v odboji. V současné době u nich probíhá proces blahořečení. Orli tak budou mít své
ochránce. Jsou pro nás povzbuzením.
Proběhly první dvě poutě dle poutní knížky. První byla pouť na Radhošť, kde se rozdalo přes
120 razítek, přestože se jedná o odlehlé místo. Následující týden orelští poutníci putovali ke sv.
Stanislavu v župě Krekově. I tam se rozdalo přes sto razítek. Nejbližší pouť proběhne
v Chomutově.
Sociální program v Orlu: běh pro Tomáška, benefiční varhanní koncert.
Pro dnešní jednání je hlavním úkolem projednat návrh na změnu stanov, a to zvláště umožnění
župám a jednotám zřizovat dětské skupiny; v Moravských Budějovicích z dětské skupiny vznikla
mateřská škola.
Sportovní centra: v Praze - Modřanech, Praha 12 se zvažuje možnost vytvoření velkého
sportovního centra – možnost získání dotace z EU; další centrum v Brně; obě centra by mohla
být vybudována v roce 2020. Jednota Přelouč plánuje zřízení komunitního centra.
Kultura v Orlu - první folklorní festival v Brně Řečkovicích; v časopisu vypsaná soutěž Můj
nejlepší přítel.
ÚR/4/31 ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.

všichni pro

5. Zpráva mandátové komise
Br. Gazárek: z celkového počtu 44 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 31, dnešní zasedání
Ústřední rady Orla je tedy usnášeníschopné.
6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 6)
Členové ÚR obdrželi písemný přehled přijatých usnesení Ústřední rady Orla. Ses. Macková
vyzvala delegáty, aby si na poutě ve své župě rozebrali poutní knížky. Nevyčerpané prostředky
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z MŠMT byly přečerpány ústředím Orla. Dále se tímto budeme zabývat v jiném bodu programu.
Br. Juránek vyzval k dotazům.
ÚR/4/32 ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR.

všichni pro

7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 7-7f)
Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
Členům ÚR byl rozeslán soupis přijatých usnesení z období od 5.11.2016 do dnešního dne a
přehled docházky členů Výkonného předsednictva z tohoto období.
ÚR/4/33 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva.
všichni pro
ÚR/4/34 ÚR schvaluje, aby na zasedání byl přítomen br. Hána jako host.
všichni pro
Zpráva TVR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně.
Br. Třináctý: vyzdvihl vynikající výsledky na zimních hrách FICEP.
Br. Častulík: zimních Ficep her v Německu v Oberjochu se zúčastnilo celkem 11 sportovců,
získali celkem 16 medailí, všichni jsou dlouhodobými členy Orla. Celkově se výprava umístila
na druhém místě.
Proběhla diskuze. Starosta doporučil navázání kontaktů se slovenskými Orly.
ÚR/4/35 ÚR vyslovuje poděkování br. Častulíkovi za přípravu úspěšné reprezentace na hrách
FICEP.
všichni pro
ÚR/4/36 ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.

všichni pro

Zpráva KR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně. Proběhlé akce: vyhodnocení
fotosoutěže Betlémy, ústřední ples v Ratíškovicích, divadelní dílna v Boleradicích. V tomto roce
další akce: vyhlášena fotosoutěž Můj nejlepší přítel (uzávěrka 31.8.2017), Cantate
v Luhačovicích 3.6.2017, Folklorní festival v Brně-Řečkovicích 2.9.2017, Svatováclavská réva
v Lubině, benefiční varhanní přehlídka 22.10.2017 – změna místa: farní kostel sv. Františka
Xaverského v Uherském Hradišti.
Proběhla diskuze.
ÚR/4/37 ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.

všichni pro

Zpráva DR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. Členové DR se setkali s panem
arcibiskupem Janem Graubnerem, duchovním správcem Orla; zabývali se poutěmi uvedenými
v poutní knížce; proběhly první poutě, kterých se zúčastnili zástupci DR; spolu s Radou seniorů
se podíleli na organizaci setkání seniorů v březnu na Vranově; předseda DR byl přítomen na
ústředním plese v Ratíškovicích a na župních sjezdech; připravuje se hlavní orelská pouť na sv.
Hostýně.
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ÚR/4/38 ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.

všichni pro

Zpráva EHR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Rada projednala výsledky hospodaření Orla za rok 2016, k tomu projednala Schválený rozpočet
Orla na rok 2016, čerpání rozpočtu Orla v roce 2016, Rozpis na akce 2016, Rozvaha
k 31.12.2016, Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016.
Ekonomicko-hospodářská rada neshledala v předložených materiálech nedostatky, proto
doporučila ÚR výsledky hospodaření za rok 2016 po projednání schválit.
EHR se zabývala čerpáním dotací z MŠMT za rok 2016. O kompenzaci za nevyčerpané dotace
požádaly dvě župy. EHR nesouhlasí s kompenzacemi. Děkuje ústředí Orla za včasné a operativní
řešení dočerpání nevyúčtovaných dotací župami.
EHR projednala žádost jednoty Moravské Budějovice o prominutí půjčky ve výši 200.000 Kč.
Této jednotě již byla jedna půjčka prominuta. EHR proto nedoporučuje půjčku prominout.
EHR spolupracovala na předkládaném návrhu rozdělení dotací z MŠMT. Dotace z programu IV
je v předloženém návrhu rozdělena podle směrnice Orla. Dotace z programu III je pouze pro
župy. Návrh je připraven na podporu podvojného účetnictví a na župní akce. Ústředí vyzvalo
župy k nahlášení župních akcí. Župám, které seznamy akcí v termínu zaslaly, jsou navrženy
částky s přihlédnutím na počet a náročnost akcí. EHR doporučuje návrh schválit.
Proběhla diskuze.
Br. Kratochvíl: vysvětlil situaci v župě Jirsíkově a starosta Orla nabídl pomoc.
ÚR/4/39 ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady a pověřuje starostu
jednáním se župou Jirsíkovou.
všichni pro
Zpráva RM
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. Proběhlé akce: gymnastické hry, získali
jsme z MŠMT akreditaci na školení táborových vedoucích. Plánované akce: 14.5. Grand Prix
Bohunice, 27.5. turnaj ve Stiga hokeji, 29.7-5.8. FICEP camp ve Francii, 15.-20.8. sportovní
aktivity na celostátním setkání mládeže v Olomouci- hledáme dobrovolníky; září – víkend pro
rodiny s dětmi a turistická akce pro mládež, říjen - školení hlavních táborových vedoucích.
ÚR/4/40 ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.

všichni pro

Zpráva RS
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. Rada zorganizovala setkání seniorů na
Vranově; vyvázán časopis Orel ročníky 1999-2015; br. Jaroslav Šustr pokračuje v digitalizaci
historických záznamů; ústředí rozeslalo župám seznam jubilantů, RS plánuje setkání jubilantů
ve čtvrtek 14.9. od 9:00 hodin na ústředí v Brně.
Župy, které nezaslaly výběr jubilantů na ústředí, obdržely seznam jubilantů písemně.
ÚR/4/41 ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.
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8. Zpráva ÚRK
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. ÚRK provedla na ústředí kontrolu přijatých
a vydaných faktur, pokladních a interních dokladů. Po stránce vedení účetnictví a nakládání
s finančními prostředky nemá ÚRK připomínky.
Kontrola v jednotě Uherské Hradiště: kontroly revizní komise jednoty jsou díky neschopnosti
dodání dokladů z minulého období neproveditelné. Kontrola ÚRK proběhla v dubnu. Zlepšila se
úroveň zápisů z jednání v jednotě, také se zlepšil přehled o hospodaření.
Z kontroly vznikly podměty k návrhům na změnu stanov.
ÚR/4/42 ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.

všichni pro

9. Výsledek hospodaření Orla k 31.12.2016
Členové Ústřední rady Orla obdrželi čerpání rozpočtu Orla v roce 2016, rozpis na akce 2016,
soupis dlužných částek evidovaných v Orlu k 31.12.2016, Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a
Výroční zprávu o činnosti Orla za rok 2016.
Ses. Macková vyzvala k dotazům. Proběhla diskuze.
ÚR/4/43 ÚR schvaluje výsledky hospodaření, účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 2016.
všichni pro
10. Přerozdělení prostředků z MŠMT a vlastních zdrojů
Členové Ústřední rady Orla obdrželi schválený rozpočet Orla na rok 2017 s navrženými
úpravami, návrh na přerozdělení dotací z MŠMT z programu III a IV.
Na webu MŠMT byla zveřejněna výše dotace pro letošní rok. V minulých dnech byl materiál
ohledně veškerých dotací ze stránek MŠMT stažen. V materiálech pro jednání ÚR vycházíme
z částek, které byly na stránkách MŠMT původně uvedeny.
Vzhledem k vypsaným programům, změnám podmínek MŠMT (nelze přidělit program III
jednotám – zřízen samostatný program VIII) a celkové výši dotace je potřeba upravit rozpočet
na rok 2017, který byl schválen Ústřední radou 5.11.2016. V rozpočtu jsou opraveny převážně
položky týkající se dotací na příjmové i výdajové části. Předpokládáme vytvoření rezervy 1,1
mil. Kč. Požadujeme po župách, aby místo 30 % se zavázaly k doložení 40 % na vytvoření
rezervy v programu IV.
Přerozdělení finančních prostředků z programu IV z MŠMT na provoz a údržbu je navrženo dle
platné směrnice. Z programu III lze přispět pouze župám na organizaci sportu. Župy byly
vyzvány, aby zaslaly soupis župních sportovních akcí, včetně finančních nároků. Na základě
těchto podkladů provedla EHR návrh rozdělení. Z tohoto programu budou župy také podpořeny
stejně jako loni na vedení podvojného účetnictví.
V případě změn ve výši dotace bude návrh na rozdělení úměrně upraven.
ÚR/4/44 ÚR schvaluje úpravu rozpočtu pro rok 2017 dle přílohy č. 1.

všichni pro

ÚR/4/45 ÚR schvaluje přerozdělení finančních prostředků župám v roce 2017 dle přílohy č. 2.
všichni pro
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11. Zápisy pobočných spolků do Veřejného rejstříku – stav registrace
Ses. Komariková předložila přehled jednot, které nedoložily dokumenty pro zápis do Veřejného
rejstříku.
Ses. Macková: po každých volbách v jednotě, v župě i na ústředí je nutné doložit do Veřejného
rejstříku statutární zástupce.
Apeluje na župní zástupce, aby se na vypsané jednoty zaměřili a pomohli se zápisy do VR.
ÚR/4/46 ÚR bere na vědomí zprávu o zápisech pobočných spolků do Veřejného rejstříku.
všichni pro
12. Vyznamenání
Na ústřední sekretariát jsou průběžně podávány návrhy na vyznamenání. Ta, která jsou
v kompetenci rozhodnutí Výkonného předsednictva, byla průběžně schvalována a předávána.
Předložen návrh na vyznamenání, které VP doporučuje ÚR ke schválení:
župa Velehradská navrhla bronzovou medaili „Za zásluhy“ bratru Ing. Antonínu Zelinovi
z jednoty Domanín u příležitosti životního jubilea, za celoživotní příkladnou práci pro Orla.
ÚR/4/47 ÚR uděluje bronzovou medaili „Za zásluhy“ br. Antonínu Zelinovi z jednoty Domanín.
Pro optická většina, proti 0, zdrželi se 2
13. Změna stanov
Členové Ústřední rady Orla obdrželi návrh na změnu stanov.
Na základě podnětů z jednot byl zařazen návrh na doplnění stanov tak, aby mohly v jednotách
fungovat i dětské skupiny. Po konzultaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí to současné
znění stanov neumožňuje. Ideálním řešením by bylo doplnit §2 Cíle Orla, ale změna tohoto
paragrafu je v kompetenci pouze sjezdu. S MPSV bylo i odsouhlaseno znění textu, kterým by
byly doplněny dva paragrafy. Jednoty buď získaly, nebo mají možnost získat dotace a potřebují
„rychlé“ řešení.
VP projednalo navrhovanou změnu a doporučilo ÚR ke schválení. Br. Juránek vyzval k dotazům
a připomínkám.
Br. Tomko: dotaz, zda znění navrženého doplnění stanov o dětské skupiny bylo prokonzultováno.
Proběhla diskuze. Návrh byl stylisticky pozměněn.

ÚR/4/48 ÚR schvaluje změnu stanov a doplňuje v § 26, bod 4) odst. p) zřizovat a provozovat
zařízení péče o děti v dětské skupině a v § 33 bod 9) odst. h) zřizovat a provozovat zařízení péče
o děti v dětské skupině s účinností od 1. 6. 2017.
pro31, zdržel se 0, proti 0
Změna stanov – opravy názvosloví
Dne 1. 1. 2014 se stal účinným NOZ. Naše stanovy již byly v listopadu 2015 v určitých pasážích
formálně upravovány, aby byly uvedeny do souladu s NOZ. Na základě „praxe“ doporučuje Mgr.
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Kavka po revizi našich stanov provést další fázi formálních úpravy, které se týkají názvosloví.
(např. zánik x zrušení…). Tyto úpravy nemají vliv na obsah.

Změna stanov – kontrolní mechanismy v obchodní společnosti
Na základě prováděných kontrol jak v jednotách, tak v obchodních společnostech zřízených
jednotou, vyplynul požadavek na posílení kontrolních mechanismů ze strany hlavního spolku,
které mohou být definovány našimi stanovami. V součinnosti ÚRK a Mgr. Kavky vznikl návrh
na úpravy a doplnění – viz příloha č. 1 (s podrobným vysvětlením). V této příloze jsou vyznačeny
i změny, které může měnit pouze sjezd, jsou nyní pouze informativní.
Příloha č. 2 je kompletní znění stanov se zapracovanými změnami.
ÚR/4/49
ÚR schvaluje v souladu s § 16 bod 3 odst. a) změnu stanov v §
17,19,20,24,26,28,32,33,35,37,38,43,44,45,46 a 49.
pro 31, proti 0, zdržel se 0
14. Různé
a) Žádost o prominutí splátek půjčky jednotě Moravské Budějovice
Členové Ústřední rady Orla obdrželi písemný materiál.
Orel jednota Moravské Budějovice prostřednictvím starosty Ing, Petra Žáka požádala
o prominutí splátek poskytnuté půjčky ve výši 200.000,- Kč.
Půjčka byla schválena v r. 2016 usnesením: VP/171/10 VP schvaluje půjčku ve výši 200.000,Kč jednotě Moravské Budějovice na provozní náklady a stavební úpravy v Orlovně, se splátkami
50.000,- Kč ročně. Byly stanoveny roční splátky splatné k 31.12.2017, 2018, 2019 a 2020.
Jednotě Moravské Budějovice již v minulosti byly poskytnuty dvě půjčky na stejný účel, a to
200.000,- Kč v roce 2015 a 40.000,- Kč v roce 2014. Na základě žádosti o prominutí splátek
byly jednotě splátky na Ústřední radě 7.11.2015 prominuty v plné výši.
Současná žádost byla projednána v EHR – viz zpráva. VP žádost projednalo, nebylo přijato žádné
usnesení.
Starosta župy Kubišovy přečetl odůvodnění od starosty jednoty Moravské Budějovice br. Žáka.
Br. Juránek: Protože mateřskou školu Orel nemohl založit (nemá to zaneseno ve stanovách),
vznikla pod biskupstvím. Vznikla však díky Orlu, nese název po Janu Bulovi, je orelská. Navrhl,
aby částka byla prominuta.
Proběhla diskuze.
ÚR/4/50 ÚR schvaluje prominutí splátek půjčky jednotě Moravské Budějovice ve výši
200.000,- Kč.
Pro 19, proti 0, zdržel se 10
Usnesení bylo přijato.
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b) dokumenty týkající se investic 1999-2006
Staré spisy týkající se investičních dotací z let 1999-2006 se nemusí již archivovat. Byl předložen
přehled jednot, které v těchto letech o investiční dotace požádaly. Kdo bude mít o staré
dokumenty z těchto let zájem, může si je do konce roku vyzvednout. Bylo by vhodné zájem o
dokumentaci nahlásit na ústředí a na příštím zasedání ÚR si dokumenty vyzvednout. Pokud si
župy a jednoty dokumenty neodeberou, dokumenty budou skartovány. V případě zájmu
kontaktujte, prosím, ses. Chlupovou.
c) pojištění osob
Ses. Macková: pojištění osob a majetku: úraz se musí stát na orelské akci. Statutární zástupce
musí potvrdit, že se úraz stal na akci pořádané Orlem. Pojištění se vztahuje i na členy Orla, kteří
se účastní turnaje pořádaného jinou organizací.
d) fotky do stolního kalendáře
Ses. Macková: požádala o zasílání fotografií dětí a mládeže z orelských akcí, pokud možno
v pozadí s logem Orla; fotografie zasílejte nejpozději do poloviny června v kvalitě alespoň 1,5
MB.
e) ústřední atletická soutěž
Br. Častulík: v sobotu 24.6. proběhne ústřední atletický přebor ve Vyškově
f) pozvánka na pouť do Chomutova
Br. Tomko: pozval přítomné na pouť na Květnov v Krušných Horách v sobotu 20.5.2017, pěšky
z Chomutova Bezručovým údolím se putuje 11 km.
g) akreditace trenérů a kronika
Br. Zelina: Orel by měl mít vlastní akreditaci trenérů; Rada seniorů – zpracovávají se dokumenty
- naši činnost dobrou pro výchovu mládeže by bylo dobré uchovávat v kronice; informace
z archivu by se měly zpracovat do kroniky.
Ses. Brandejsová: vyvazují se časopisy, ve kterých jsou zprávy z jednot, žup i ústředí, to je
v podstatě kronika.
Br. Kočí: vyslovil poděkování br. Kostelkovi za obětavou práci v archivu; Orel by měl vydat
směrnici, aby pobočné spolky zasílaly na ústředí tiskový materiál, který vydávají.
Br. Juránek: návrh na směrnici zpracuje Rada seniorů a předloží k jednání Výkonného
předsednictva.
ÚR/4/51
archivu.

ÚR vyslovuje poděkování br. Božetěchu Kostelkovi za obětavou práci v ústředním
všichni pro
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Zpráva návrhové komise
Člen mandátové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání. Starosta
Orla konstatoval, že o všech těchto usneseních bylo dnes v průběhu zasedání hlasováno.
K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.
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.

Zapsala:

Marie Jurečková

……………………………….
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
……………………………….

Ověřili:

Ivana Nováčková

……………………………….

Jiří Sedláček

……………………………….
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