OREL O.S.

Zápis z 25. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 4. listopadu 2013
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno

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. Stanovy
7. Příprava sjezdu (pracovní funkce)
8. Objekt Hlinsko, Husova 41
9. Průběžné čerpání dotace z MŠMT
8. Různé
9. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání spolu s br. P. Kopeckým orelskou modlitbou.
Starosta požádal o zprávy z rad, protože zatím nejsme usnášení schopní.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva EHR
Br. Kamba podal zprávu z EHR .
Zpráva DR (materiál 5b)
Písemná zpráva DR byla shrnuta br. Kopeckým. 28. 11. v 11.00 hodin audience duchovní rady
a zástupců vedení Orla u arcibiskupa Graubnera v Olomouci.
Zpráva RS
Ses. Brandejsová shrnula písemný zápis a připomněla dvě nejbližší akce:
- 6. 11. 2013 setkání seniorů, program vytvořil br. Kostelka
- 4. 12. 2013 setkání seniorů - jubilantů
- Br. Zelina připomíná vyznamenání pro předsedkyni KPV ČR – zjistí adresu, kam
vyznamenání doručit.
Dostavila se ses. Tománková – VP je usnášení schopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou.
Navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a ses. Kellerovou.
VP/517/25 VP volí ověřovatele zápisu ses. Kellerová a ses. Brandejsová
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Nechal schválit navržený program.
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VP/518/25 VP schvaluje program jednání.

8-0-0

VP/519/25 VP bere na vědomí zprávu EHR, DR, RS.
8-0-0
VP/520/25 VP ukládá br. starostovi – oslovit otce biskupa Radkovského a požádat o jeho
přítomnost na orelské pouti v roce 2014 na sv. Hostýně.
8-0-0
Zpráva RM (materiál 5c)
Ses. Tománková seznámila přítomné s činností RM a vyslovila prosbu o zastřešení Setkání
animátorů v Třešti v roce 2014.
VP/521/25 VP bere na vědomí zprávu RM.
8-0-0
VP/522/25 VP pověřuje ses. Tománkovou koordinací akce Setkání animátorů v Třešti v roce
2014.
8-0-0
Zpráva KR (materiál 5a)
Zprávu podal br. Zelina.
VP/523/25 VP bere na vědomí zprávu z KR.

8-0-0

Zpráva TVR
Informaci podal br. Zelina - vyzvednul plavání v Blansku, jmenovitě v časopise poděkovat br.
Mackovi za organizaci. Vyslovil přání - větší propagaci sportu v jednotách.
Sestra Macková podala informaci o plánované cyklopouti 16. - 22. 6. 2014 do německého
Neschwitzu.
VP/524/25 VP bere na vědomí zprávu z TVR.

8-0-0

Zpráva ÚRK
Br. Čáp informoval o činnosti ÚRK. Kontrola jednoty Syrovín, starosta jednoty byl sám a
nepřipraven, zápisy měl poslat poštou, zatím nic. Pozitivum – leden 2014 bude VČS – nové
vedení. Další zjištění - orlovna nemá vypracovaný „pasport" a nečerpají dotace. Kontrola ze
strany župy – nutnost zástupce župy na VČS. Br. Zelina se nabízí, že se podívá na VČS a
pomůže rozjet činnost – chce pověření. Br. Čáp souhlasí a osloví br. Zelinu. Totéž navrhuje br.
starosta.
VP/525/25 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.

8-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR. Br. Juránek vyzval přítomné
k dotazům k předloženému přehledu.
VP/526/25 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 4. 11. 2013.

8-0-0

Přišel br. Korger
6. Stanovy (materiál 6, 6a, 6b)
Br. starosta požádal br. Čápa o podrobnější vysvětlení předloženého materiálu. Ústřední rada
umožnila podávat návrhy ze žup a jednot do 11. 10. 2013. Tyto připomínky byly VP
předloženy s informacemi, které byly nebo nebyly zahrnuty a odůvodnění.
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Proběhla všeobecná diskuze, projednávaly se jednotlivé podané návrhy na změny od členů VP,
následně bylo o každém hlasováno.
Br. Čáp - návrh na doplnění §2 bod 1 „pečovat o movitý a nemovitý majetek“ – povinnost
starat se o majetek – cíle Orla (lepší kvůli obcím i MŠMT – starost o majetek).
8-0-1
Br. Zelina -§8 odst.2 zrušit na „žádost člena“
2-4-3
Br. Juránek - §12 odst.1 doplnit „ústředí“
9-0-0
Po diskuzi o statutárních zástupcích starosta navrhuje:
Br. Juránek - §13odst.1 doplnit „sekretář“
8-1-0
Br. Juránek - §13odst.2 doplnit „sekretář župy“
8-1-0
Br. Juránek - §13odst.1 doplnit „sekretář jednoty“
8-1-0
Bude opraveno ve všech následujících paragrafech, kde jsou statutární zástupci jmenováni – dle
stávajících stanov, opravit i v jednání a podepisování.
Ses. Tománková – nezapomenout doplnit i účast sekretářů na jednáních.
Ses. Tománková - §15 odst.4 bod g) doplnit „počet jejich členů“
9-0-0
Ses. Macková - §15 odst.5 stejné názvosloví zrušení nahradit „zániku“
9-0-0
Br Čáp - §16 odst.3 bod a) většinou 90% přítomných členů nahradit „60% všech členů“ 9-0-0
Br. Kamba - §16 odst.3 bod j) a k) doplnit „navrhnout“
9-0-0
Ses. Tománková - §18 odst.2 návrh na doplnění „nejméně“
9-0-0
Ses. Macková - §33 odst.7 navrhuje k předložení jen jednu variantu
Po diskuzi návrh varianta a) a ponechat „jednu třetinu“
7-0-2
Ses. Tománková -§34 odst.3 bod n) vypustit „ze svého středu“
9-0-0
Br. Kamba -§44 odst.2 vypustit celý bod a nahradit „při zániku pobočného spolku je majetek
převeden přednostně na farnost či podobnou organizaci“
2-5-2
Ústřední sekretariát zajistí opravení těchto přijatých změn. K dispozici delegátům bude tiskopis
na podávání návrhů na změnu.
VP/527/25 VP schvaluje předložené materiály na sjezd – příl.č.1 Důvodová zpráva, Hlavní
rozdíly příl. č. 2 a Stanovy Orla návrh.
9-0-0

7. Příprava sjezdu
Ses. Macková předložila návrh zapisovatelů – ses. Komariková + br. Možný
Mandátová komise, byli navrženi – Nováčková Ivana, Škvařil Česlav, Gazárek Antonín a
Jaňura Josef.
Návrhová komise – Třináctý Jiří, Hampl Josef
Macková – informovala, že župy: Jirsíkova, Kosmákova, Krekova, Metodějova, Sušilova,
Trochtova a Urbanova nenahlásily jmenný seznam zvolených delegátů. Dle jednacího řádu
mělo být splněno k 2. 11. 2013.
VP/528/25 VP schvaluje navržené zapisovatele a členy mandátové a návrhové komise pro
sjezd Orla v Moutnici 23. 11. 2013.
9-0-0

8. Objekt Hlinsko (materiál 8)
Ses. Macková informovala o tomto projektu – dle plánku popsala záměr. Bude podepsána
smlouva s jednotou o částečném užívání prostor, žádá VP o stanovení podmínek a ceny.
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Informuje o průzkumu - v místě obvyklý nájem 250,- až 280,- Kč/m2 , ale realitky mají
v nabídkách požadavky až 400,- Kč/m2.
Starosta – návrh nájem 200,- Kč/m2.
Brandejsová – nejlépe samostatné měření, pokud je to technicky možné.
Kamba – tím se ústředí vůbec nemá zabývat, je potřeba v místě nějaký správce.
Starosta – nákupem objektu jsme zachránili funkčnost orlovny, v květnu jsme dali možnost
jednotě ustanovit správce a přijít s konkrétním požadavkem a návrhem řešení. Hledáme řešení.
Macková – přepisy jsou hotovy, energie, na ústředí to dostal na starost br. Nováček, v místě
komunikuje s br. Pechem, navrhuji dohodu na 800,- Kč čistého měsíčně.
Korger – podmínka 200,- Kč nebo více, při 30 m2, které by užívali, to vychází na krytí dohody.
VP/529/25 VP bere na vědomí zprávu o budově Hlinsko, Husova 41 a pověřuje starostu
podepsáním nájemní smlouvy s jednotou Hlinsko.
8-0-1
VP/530/25 VP schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s br. Karlem Pechem,
Taussigova 440, Hlinsko za 800,- Kč čistého měsíčně.

7-0-2

9. Průběžné čerpání dotace z MŠMT (materiál 9)
Ses. Macková předložila informativní tabulku stavu čerpání dotací.
Čáp – proběhlo školení na ústředí ohledně dotací z MŠMT, pomoc z ústředí, metodika,
nenechat to na jednotách. Nutnost vést podvojné účetnictví.
Macková – školení dne 18. 10. 2013 se zúčastnilo 44 zástupců jednot a žup. Školení bylo
přínosné, zájemcům byla elektronicky poslána i prezentace. Informace k účetnictví – informace
z MŠMT se rozchází s kontrol. orgánem. Dle školitele 99% spolků má tento problém. Ve
smlouvě ústředí se župou se župa zavazuje vést podvojné účetnictví, ale konečným příjemcem
je jednota.
Starosta – dvě vyhlášky proti sobě, pak nutno splnit podmínky pro dotaci.
Čáp – lépe vést podvojné
VP/531/25 VP bere na vědomí zprávu o průběžném čerpání dotací z MŠMT v roce 2013.
9-0-0
10. Různé (materiál 10a, 10b)
Zasedání FICEP
Ses Macková předložila zprávu ze zasedání FICEPu v Paříži ve dnech 11. - 12. 10. 2013. Orel
se přihlásil k pořádání tábora v roce 2017, řešila se změna stanov FICEPu. Ve sportovní komisi
upřesněny sporty pro letní hry v Rakousku, za Orla nahlášeno cca 100 účastníků – pro
kolektivní sporty osloveny katolické školy.
Starosta – pokusí se finančně akci zajistit
VP/532/25 VP bere na vědomí informaci z jednání FICEPu 11. - 12. 10. 2013 v Paříži
9-0-0
Žádost jednoty Olešnice
Jednota Olešnice požádala o souhlas VP s převedením svého majetku na Společnost
katolického domu Olešnice – ano, ale nutno vypořádat investiční dotace.
Kamba – předložit vypořádání (co za co) – z ústředí do sjezdu.
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Macková – po dobu 10 let od dotace se dle smluv s poskytovateli (ministerstvy) nesmí majetek
převést, prodat nebo užívat k jinému účelu – pak je to porušení rozpočtové kázně.
Odchází ses. Tománková.
Starosta – bere si tento úkol na sebe.
VP/533/25 VP pověřuje starostu jednáním ve věci finančního vypořádání dotací s jednotou
Orel Olešnice.
7-0-1
Žádost ses. Kellerové
VP schválilo v r. 2011 nájem zasedačky na 250,- Kč /hod. Dcera ses. Kellerové zde bude
pořádat školení (soukromá firma), ale zúčastněným Orlům poskytla slevu. Požaduje nižší
částku – 9 až 15 hod., návrh 1000,- /den
VP/534/25 VP schvaluje pronájem zasedačky sestře Kellerové dne 16. 11. 2013 v době od 9-15
hod. za cenu 1000,- Kč.
6-0-2
Odchází ses. Kellerová.
Konference o mládeži
Ses. Macková informovala o listopadové Konferenci o mládeži. RM nikoho nepřihlásila. Za
Orla bude vystupovat ses. Brabcová, která je zaměstnankyní ČBK.
Další informace:
Zemřela ses. Haluzová, není komu poslat kondolence, zádušní mše 30. 11. 2013.
Orlu byla nabídnuta plocha u silnice Hodonín- Kyjov 2m2 k reklamě. Ústřední sekretariát
nechá vyrobit plachtu.
11. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 19:45 hodin.
Příští zasedání VP bude v pondělí 2. 12. 2013 v 15,00 hod. v zasedací místnosti sídla ústředí
Orla, Pellicova 2c, Brno.
……………………………………..
Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková ……………………………………….
Ověřili:
Ses. Brandejsová ……………………………………………….

Ses. Kellerová …………………………………………………….
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