OREL

Zápis z 11. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 20. srpna 2016
v zasedací místnosti Poutního domu č.1 v přízemí na sv. Hostýně
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Průběžné plnění rozpočtu k 30.6.2016
7. Žádosti o odprodej pozemků z jednot – Boskovice, Domanín
8. Zprávy z ústředního sekretariátu – průběh zápisů do VR
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Jednání zahájil br. Juránek. Přivítal přítomné a požádal předsedu Duchovní rady br. P. Kodedu o
modlitbu.
Starosta konstatoval, že 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. Brhela.
VP/176/11 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Častulíka a br. Brhela.

9-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek dal hlasovat o předloženém programu.
VP/177/11

VP schvaluje program dnešního jednání.

9-0-0

4. Kontrola plnění usnesení
Ses. Macková: prošla jednotlivá usnesení z minulých VP. Ukládací usnesení z poslední ÚR
splněna.
VP/178/11

VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP.
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5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Br. Třináctý: v červenci se zástupci Orla zúčastnili FICEP her ve Francii - fotbalisté získali třetí
místo, atleti zlatou a stříbrnou medaili. Na webu Orla jsou uvedeny atletické rekordy. Atletické
rekordy se zaznamenávají z ústředních a župních soutěží a mezinárodních soutěží pořádaných
organizacemi FICEP/FISEC, kterých se účastnili členové ORLA (od roku 2014 z dostupných
zdrojů). Písemně předložen kalendář sportovních akcí na rok 2017 a návrh rozpočtu TVR 2017.
Častulík: doplnit termín 21.-28.7. 2017 - cyklopouť ve Francii
VP/179/11

VP bere na vědomí zprávu TVR.

9-0-0

VP/180/11
VP děkuje br. Třináctému, br. Častulíkovi, br. Juránkovi ml., ses. Mackové ml.,
celému realizačnímu týmu i sportovcům za vzornou reprezentaci Orla na letních hrách FICESFICEP ve Francii.
9-0-0

Zpráva KR
Br. Brhel: probíhá literární soutěž „(Ne)skutečný příběh“, uzávěrka příspěvků 30.9.
Do kalendáře návrh na zařazení nová akce 3.9.2017 folklorní festival v Brně-Řečkovicích.
Svatováclavská réva v Lubině – KR zajistí předání vyznamenání br. Matulovi.
VP/181/11

VP bere na vědomí zprávu KR.

9-0-0

Zpráva DR
Br. Kodeda: členové DR se účastní poutí dle Poutní knížky; br. Kodeda se zúčastnil cyklistické
pouti do Krakova na celosvětové setkání mládeže; reprezentoval zde Orel.
Br. Častulík: navrhl vyzvat jednoty k účastí praporů na pouť sv. Václava 28.9. do Staré Boleslavi.
Br. Čáp: br. Brtník na setkání mládeže v Krakově běžel – bude požádán o článek do časopisu.
VP/182/11

VP bere na vědomí zprávu DR

9-0-0

Zpráva RM
Ses. Macková: RM pořádala Ficep camp na Velehradě. V nejbližších dnech bude provedeno
vyúčtování akce.
Zpráva RS
Ses. Macková: rada má své zástupce na všech orelských akcích. V září připravuje setkání
jubilantů. RS předložila rozpočet na rok 2017.
Zpráva EHR
Br. Kamba: dne 15.9. proběhne zasedání EHR.
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VP/183/11

VP bere na vědomí zprávu EHR

9-0-0

Zpráva ÚRK
Br. Čáp: rada byla pověřena kontrolou v jednotě Uherské Hradiště. Kontrola zde proběhla celkem
4x, nebyly předloženy požadované materiály. Je v zájmu Revizní komise jednoty provést
kontrolu těchto materiálů. Členové nepožadovali po starostovi jednoty informace o hospodaření.
Ze zápisů jednoznačně nevyplývá, čeho se jednání týkalo a o čem se hlasovalo. RK jednoty by
měla předat zprávu o tom, co zjistili, co překontrolovali. Problém byl mj. v komunikaci s účetní.
Pochybení v notářském zápisu, starosta překračoval své pravomoci.
Br. Brhel: župní rada ž. Velehradské pozastavila jednotě čerpání dotací.
Proběhla diskuze, ze které vzešly návrhy na usnesení.

VP/184/11 VP žádá předsedu revizní komise jednoty, aby se Zápisem z kontroly ÚRK ze dne
15. 7. 2016, která byla provedena v období od 21. 4. 2016 do 21. 6. 2016 v jednotě Uherské
Hradiště, seznámil Radu jednoty, revizní komis jednoty a členskou základnu. K tomuto účelu
doporučuje VP svolat jednotě mimořádnou členskou schůzi v souladu s § 33 odst. 3 stanov Orla.
9-0-0
VP/185/11 VP vyzývá orgány Orla jednoty Uherské Hradiště k podání vysvětlení skutečností,
uvedených v Zápise z kontroly ÚRK, která byla provedena v období od 21. 4. 2016 do 21. 6.
2016 v jednotě Orel Uherské Hradiště, k přijetí nápravných opatření a jejich předložení starostovi
Orla, a to nejpozději do 22. 9. 2016. V opačném případě využije Orel veškerých dostupných
právních prostředků k nápravě situace, včetně oznamovací povinnosti příslušným orgánům.
9-0-0
Odešla ses. Jurečková, starosta pověřil zapisovatelkou ses. Mackovu

6. Průběžné plnění rozpočtu k 30.6.2016
Ses. Macková předložila přehled čerpání rozpočtu k 30.6.2016 včetně podrobných rozpisů na
jednotlivé akce. Příjmy 14.989.988,- Kč. Výdaje 5.789.794,- Kč.
VP/186/11

VP bere na vědomí stav plnění rozpočtu k 30.6.2016

8-0-0

7. Žádosti o odprodej pozemků z jednot – Boskovice, Domanín
Obec Domanín se obrátila na místní jednotu se žádostí o odprodej pozemků, které jsou sice
v majetku jednoty, ale užívá je obec jako zpevněné plochy, na kterých jsou umístěny
kontejnery, veřejné chodníky a místní komunikace. Odprodejem nedojde k žádnému zhoršení
přístupových podmínek k Orlovně a rada jednoty prodej odsouhlasila.
VP/187/11
VP schvaluje prodej pozemků parc.č. 466/2 o výměře 52 m2, parc.č. 467/2 o
výměře 198 m2 a parc.č 468/3 o výměře 145 m2, vše v k.ú. Domanín ve vlastnictví Orla jednoty
Domanín IČ 64479846 za cenu v místě obvyklou Obci Domanín IČ 00284866.
8-0-0
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Orel jednota Boskovice žádá o udělení souhlasu s prodejem pozemku, který od Města Boskovice
koupili v roce 2010 za cenu 9.766,- Kč. Záměrem bylo vybudování skate hřiště. Nyní od záměru
jednota ustoupila z důvodů nedostatku financí. Obec projevila zájem o zpětný odkup.
VP/188/11
VP schvaluje prodej pozemku parc.č. 1364 o výměře 325 m2 v k.ú. Boskovice
ve vlastnictví Orla jednoty Boskovice IČ 71219285 za cenu v místě obvyklou Městu Boskovice
IČ 00279978.
8-0-0

8. Zprávy z ústředního sekretariátu
Zápisy do veřejného rejstříku
Ses. Macková informovala o stavu podaných žádostí jednot a žup k soudu na zápisy do veřejného
rejstříku. Tuto povinnost splnilo 131 subjektů z 268. Ses. Komariková urguje jednoty, k zápisu
jsou od soudu vyžadovány nejednotné dokumenty ( dle přidělených úředníků k vyřízení žádosti),
znesnadňuje to i komunikaci s jednotami.
VP/189/11
VP bere na vědomí stav zápisů jednot a žup do veřejného rejstříku a vyzývá
jednoty a župy, které dokumenty dosud na ústřední sekretariát nedoložily, aby tak neprodleně
učinily.
8-0-0
Příprava ústřední rady
Starosta navrhl termín konání ústřední rady v sobotu 5.11.2016. Výkonná předsednictvy by
svolal v termínech 26.9. a 17.10.2016
VP/190/11

VP stanovuje termín zasedání Ústřední rady dne 5.11.2016

8-0-0

9. Různé
Smlouva o reklamě
Společnost Maven Partners, s.r.o nabízí Orlu dlouhodobou spolupráci v získávání finančních
prostředků , služeb, zboží a materiálu za provedení reklamy různým firmám. Orel poskytne
prostor na webu, v časopise, na ústředních akcích umístí banery apod. Smlouva by byla
uzavřena na 5 let s tím, že každý rok bude přesně stanoveno, kde Orel reklamu provede a co za
to obdrží.
Ses.Macková – doporučuje ve smlouvě specifikovat, jakou reklamu lze odmítnout – alkohol,
tabákové výrobky, prostituce, drogy…apod.
VP/191/11
VP schvaluje uzavření smlouvy o provedení reklamy se společností Maven
Partners, s.r.o, Křídlovická 19a, Brno, IČ 27758079
8-0-0
Žádost o zrušení jednoty
Dne 7. července byla na ústřední sekretariát doručena žádost p. Martina Přibila na zrušení
pobočného spolku Orel jednota Telnice. Svoji žádost odůvodňuje poškozování Orla nečistými
praktikami statutárních zástupců, nakládání s majetkem, který byl získán podvodně díky
politickým machinacím a záměrům na prodej majetku developerům. K žádosti byly přiloženy
odkazy na články v novinách.
Br. Čáp – zrušení pobočného spolku Výkonnému předsednictvu dle stanov nepřísluší, ale
jakékoliv nakládání s majetkem ano.
Proběhla diskuze.
Návrhy na změnu stanov
Orel, Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz

4

OREL

Br. Čáp předložil návrh na drobné úpravy stanov, které vyplynuly z provedené kontroly
v Uherském Hradišti. Provedení změn je v kompetenci Ústřední rady.
Druhý návrh předložil br. Obdržálek, starosta jednoty Opava. Požaduje doplnit do stanov
možnost fúzi jednot. Mají údajně zájem sloučit jednotu Opava a Opava Komárov. Na ústředí
bylo doručeno nesouhlasné vyjádření členek jednoty Opava, neprojednání návrhu a upozornění
na špatnou komunikaci a informovanost v jednotě.
Ses. Macková – oba návrhy prověříme s právníkem a bude předloženo na příštím VP, kde
budeme schvalovat materiály k projednání na ÚR.
Podpora nemocného dítěte
Ses. Macková informovala o nemocném rok a půl starém Tomáškovi, trpící Duchennovou
svalovou distrofií. Pojišťovna hradí léčbu od 5 let. Maminka i dítě jsou členy Orla. Navrhuje
převzít „záštitu“ nad tímto dítětem, oslovit známou osobnost, uspořádat charitativní akce pod
hlavičkou Orla, zřídit transparentní účet.
VP/192/11

VP pověřuje ses. Mackovou koordinací pomoci Tomáši Némethovi.
8-0-0

Závěr
Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. Br. P. Kodeda udělil všem požehnání na cestu.
Zasedání bylo zakončeno ve 20:30.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Jurečková …………………………………………
Ses. Macková. …………………………………………

Ověřili:

……………………………………………

…………………………………………
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