OREL O.S.

Zápis z 26. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 9. prosince 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. Čerpání dotací z MŠMT, JMK a MMB
7. Žádost o spolufinancování rekonstrukce orlovny v Přelouči
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 VP není usnášení schopné
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou.
Navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a ses. Kellerovou.
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.
4. Kontrola usnesení (materiál 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR. Br. Juránek vyzval přítomné
k dotazům k předloženému přehledu.
Br. starosta informoval o výši dotace jednotě Orla Olešnice – cca 6 milionů (k žádosti o převod
na Společnost katolického domu).
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
TVR – br. Zelina - bude přiložen písemný zápis ze sobotního jednání. M. Možný úkol FICEP –
jednoty mohou navrhovat členy do výběru (termín 15. 2.). TVR konstatuje, že aktivity na
župách, jednotách stojí na jednom členovi. Jak rozvinout aktivitu? Členská základna – na
začátku roku se přihlásí a pak se odhlašují. Br. starosta – školy, koordinace škol na FICEP –
ředitel Velehradského gymnázia má na starosti koordinaci.
Zpráva KR
KR – písemný zápis přečetla ses. Macková. Ples – informace do všech jednot, jak jinak oslovit?
Další program – očekává se aktivita KR.
Ses. Macková – nabídka ses. A. Sochové na vydání sbírky poezie.
Br. starosta – ne poezie sama o sobě, ale vazba na Orla.
Br. Zelina – ples, pozor na ostatní plesy v tomto termínu.
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Zpráva DR
DR - písemná zpráva br. Kopeckého o výjezdním jednání 28. 11. 2013. Audience duchovní
rady a zástupců vedení Orla u arcibiskupa Graubnera v Olomouci. Ses. Macková - rozšířila také
o informaci – otec arcibiskup Jan doporučuje - pokud latinská mše, pak ne ústřední akce, ale
akce pouze župy. Projednat s br. Vejvarem na základě doporučení duchovního rádce Orla.
Br. starosta pozval osobně otce biskupa Radkovského na sv. Hostýn (chce písemnou pozvánku
+ program na Hostýně a přijede).
Br. Kopecký informoval o zasedání rozšířené DR 12. 5. 2014, včetně duchovních rádců orla,
případně zájemců z jednot.
Zpráva RS
Ses. Brandejsová – RS se nesešla. Setkání jubilantů za rok 2013 i 2014 bude určeno na příštím
jednání RS – jaro 2014.
Podzimní setkání seniorů – nadšení z programu.
Ses. Tománková – kulturní vložka – není problém, ale termín dopředu.
Zpráva RM
Ses. Tománková nejbližší akce v březnu. Poslední víkend, ale možná se bude muset posunout a
pak stejný termín jako duch. obnova s duchovním rádcem Orla otcem Janem.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp informoval o činnosti ÚRK. Zápis z ko-ly jednoty Syrovín. E-mailová adresa
nefunguje. Doporučení – na schůzi by měl jít někdo z župy, nutno dotáhnout do konce.
Doporučení, aby RK župy prověřila peněžní deník a ekonomiku jednoty, ko-la orlovny (jen
pronajímají – nutno podávat daňová přiznání – kontrola).
Br. Zelina - „brzda“ je asi starosta, který slíbí kde co, ale neplní. Župa Velehradská (RK)
kontroluje každou jednotu každý rok. Zápis na župu i jednotu z kontroly – papírově.
6. Čerpání dotací (materiál 6)
Shrnula ses. Macková – vše v písemné formě předloženo.
7. Žádost o spolufinancování rekonstrukce orlovny v Přelouči (materiál 7)
Ses. Brandejsová přednesla záměr spolu s plánkem. Zatím na vědomí. Br. Zelina – podívat se
přímo na místo – návrh. Nyní žádost na MŠMT. Úkol ses. Brandejsová – podívat se na místo,
jak to tam vypadá a informovat do poloviny ledna.
Br. Čáp – připravený projekt a připravenost jednoty na spolufinancování. Starosta to nevidí
jako ztracenou věc – chce to propočítat. Náklady i zisk – nutno posoudit a dát pozor na
přístavbu.
8. Různé
Jednota Kolín – žádost – viz příloha. Doporučení – vyrovnat pozemek/stavba – přístupová
cesta, buď věcné břemeno nebo odkup/vyrovnání na cestu.
Starosta preferuje pozemky místo vyrovnání.
VP doporučuje celou transakci, ale požaduje ekonomické vyrovnání rozpitvat, aby orel netratil.
Cena objektu je rozdílná s cenou pozemku o 120 tis. nutno manipulovat s tržní cenou v obou
případech.
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Jednota Starý Jičín – Vlčnov – v reakci na žádost o příspěvek na činnost – nutno přihlásit děti
do Orla. Jakmile bude pořádek v členské základně, je možné dostat příspěvek z fondu starosty
na rozjezd činnosti. Apel na jednotu – informovat o činnosti pravidelně formou zápisů.
Příspěvek z fondu starosty byl doporučen.

11. Závěr
Br. starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:45 hodin.
Příští zasedání VP bude začátkem roku 2014.

……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková ……………………………………….

Ověřili:
Ses. Brandejsová ……………………………………………….

Br. P. Kopecký …………………………………………………
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