OREL O.S.

Zápis ze 34. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 8. prosince 2014
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatele zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Ses. Macková přítomné přivítala a zahájila zasedání orelskou modlitbou. Konstatovala, že
zasedání je neusnášeníschopné. Materiály budou projednány a hlasování proběhne na dalším
zasedání.
4. Kontrola usnesení (materiál 4, 4a)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR, vyzvala přítomné k dotazům.
Vyslovila poděkování br. Vejvarovi za organizaci během oslav 25. výročí kanonizace Anežky
České.
Br. Zelina: kladně hodnotí rozdávání
před arcibiskupským palácem v Praze.

pamětního

listu a knoflíků

s logem

Orla

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Br. Zelina: v sobotu 6.12.2014 proběhlo rozšířené zasedání TVR: kladně hodnocena účast
na FICEP ve Vídni; 2015 se má v OBL má přidat nový závod v Praze na Petřín – TVR nemá
informace, kdo má závod pořádat; JMK zaštiťuje OBL; 13.12.2014 na JMK vyhlášení
výsledků; během běhů OBL nutné zabezpečit program pro děti (skákací hrad, tělocvičnu,…);
fotbalový turnaj otevřít nečlenům; nezbytné navýšit stav vedoucích a trenérů; 3.1. Valašské
Klobouky – školení běžeckého lyžování; 23.7.2015 – Estonsko-odjezd;
Zpráva KR
Zpráva nebyla dodána.
Ses. Macková: ústředí zajišťuje ústřední ples; v časopise 2014/4 vyjde pozvánka;
Zpráva DR
Ses. Macková ve spolupráci s P. Kopeckým - Poutní knížka pro rok 2015; exercicie pro mladé
Orly na Velehradě s mons. Graubnerem proběhnou 6.-8.3.2014.
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Zpráva RM
Ses. Tománková: školení táborových vedoucích proběhne 13.-15.3.2015; proběhlo školení
ve Středisku Radost;
Zpráva RS
Ses. Brandejsová: RS od posledního VP nezasedala.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp: další kontrola na ústředí proběhne v novém roce.
6. Různé
a) čerpání dotací z MŠMT program IV (materiál 6b)
Předložena tabulka stavu čerpání.
b) Žádost o dotaci z jednoty Paskov
Jednota podala žádost o dotaci na výměnu oken. VP za minulé roky nevyhovělo žádné žádosti
o dotaci. VP navrhuje půjčku se splátkovým kalendářem.
c) Hlinsko
Ses. Macková informovala o stavu objektu a navrhla výjezdní zasedání VP v Hlinsku.
d) Dotace z MŠMT program V
Ses. Macková: Orel získal navýšení dotace z MŠMT na program V o 416.700 Kč.
e) Rušení jednot
Ses. Macková: jakým způsobem musí župa prokázat, že se s jednotou snažila komunikovat?
Br. Čáp: ke sdělení župy o zrušení jednoty by měla být doložena nějaká historie komunikace
Ses. Macková: ve zprávě o zrušení jednoty by měl být uveden důvod neplacení příspěvků a
datum posledního zvolení statut. zástupců jednoty. Nejlépe prohlášení, že v účetnictví župy
nelze prokázat příjem členských příspěvků za jednotu.

7. Závěr
Ses. Macková poděkovala všem přítomný za účast a popřála požehnané vánoční svátky.
Zasedání bylo zakončeno v 17:15 hodin.
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