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Zápis z 6. zasedání Ústřední rady Orla
konaného dne 28. dubna 2018
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1) Zahájení – orelská modlitba
2) Volby orgánů ÚR
- volba předsedajícího a pracovního předsednictva
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelů
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 31.12.2017
10) Přerozdělení prostředků z MŠMT
11) Směrnice a změna v Jednacím řádu
12) Různé
13) Závěr
Od 8:00 hodin P. Alvarez Kodeda slavil mši svatou za orelskou organizaci. 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, br. Třináctý a
ses. Brandejsová.
ÚR/6/85 ÚR schvaluje pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, br.
Třináctý a ses. Brandejsová.
všichni pro
Br. Juránek navrhl členy mandátové komise br. Kočího a br. Nováčka.
ÚR/6/86 ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Kočí a br. Nováček.

všichni pro

Br. Juránek navrhl členy návrhové komise br. Husáka a br. Čápa.
ÚR/6/87 ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Husák a br. Čáp.
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Br. Juránek určil zapisovatelky ses. Mackovou a Škvařilovou a navrhl ověřovatele zápisu br.
Sedláčka a br. Veselíka
ÚR/6/88 ÚR schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláčka a br. Veselíka.

všichni pro

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění programu jednání. Navrhl doplnit bod 10 o
bod 10b – stěhování ústředí. Nechal o předloženém programu se změnou hlasovat.
ÚR/6/89 ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla s doplněním bodu 10b stěhování
ústředí.
všichni pro

4. Slovo starosty
Br. Juránek: Kardinál Beran je podle svého přání pohřben v Praze, myšlenka - „Milostí Boží
jsem, co jsem. Co jsem vykonal, k tomu mi bylo pomoženo milostí Boží. Podpořil lásku
k vlasti založením Orla v exilu. Podporoval i katolického Sokola. Orel díky němu nezahynul, 1.
štítek na exilovém praporu. Za tímto praporem v jeho duchu jdeme. Milujeme Boha, milujeme
svou vlast. Starosta vyjádřil radost z obnovovaných poutí – Jirsíkova župa. Poutní knížky
v době, kdy se vrací komunismus, nabývají na významu.
V roce, kdy vzpomínáme naše výročí 70 let od hostýnské pouti, je nutné nezapomínat i na
kardinála Josefa Berana.
ÚR/6/90 ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.

všichni pro

5. Zpráva mandátové komise
Br. Nováček: z celkového počtu 44 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 31, dnešní
zasedání Ústřední rady Orla je tedy usnášeníschopné. Přítomen host ses. Kaňová.
ÚR/6/91 ÚR schvaluje účast hosta ses. Kaňové.

opt. většina pro, zdržel se 1, proti 0

6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 6)
Ses. Macková: Členové ÚR obdrželi písemný přehled přijatých usnesení Ústřední rady Orla.
Stručně shrnula. Br.Juránek vyzval k dotazům.
ÚR/6/92 ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR.

31-0-0

7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS (materiál 7,
7a, 7b, 7c, 7d a 7e)
Dostavili se další 2 delegáti
Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
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Členům ÚR byl rozeslán soupis přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla od minulého
zasedání Ústřední rady. Ses. Macková přehled krátce okomentovala, vyzvala k dotazům.
Současně byl předložen přehled účasti členů VP na jednáních.
ÚR/6/93 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.

33-0-0

Zpráva TVR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně.
Br. Třináctý: vysvětlil výběr reprezentantů pro FICEP hry, změny termínu běhu na Petřín
(původně 9.6.2018) nyní 8.9.2018, běh, který je pod záštitou 70. výročí naší poutě,
parašutisté…
Br. Juránek: vyslovil přání, aby změna byla oznámena běžcům.
ÚR/6/94 ÚR ukládá ústřednímu sekretariátu informovat prostřednictvím všech informačních
kanálů (emailová pošta, časopis, web) a ve spolupráci s ředitelem OBL Petrem Halasem
(kontakty na běžce) o změně termínu běhu na Petřín na 8.9.2018.
33-0-0
ÚR/6/95 ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.

33-0-0

Zpráva KR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně.
Ses Macková: po odstoupení předsedy br. Brhela funguje rada ve stávajícím složení. Nevzešel
z rady požadavek na volbu nového předsedy, zprávu sestavil br. Gardáš. Jednotliví členové se
starají o konkrétní akce. Proběhla Divadelní dílna, měla dobrý ohlas. Nyní Folklorní festival
v Brně 19.5.2018. Navrhla posunout termín uzávěrky literární a výtvarné soutěže na 30.9. – po
prázdninách, kdy se soutěž může stát tématem pro tábory.
ÚR/6/96 ÚR souhlasí s posunutím uzávěrky výtvarné a literární soutěže „Orel a já“ na
30.9.2018
32-0-1
ÚR/6/97 ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.

33-0-0

Zpráva DR
Br. Kodeda: loni koncem roku setkání s arc. Graubnerem, zahájení ústředního plesu ve Rtyni
v Podkrkonoší, sestavení poutí do Poutní knížky 2018, zajistili program na duchovní obnovu
seniorů na Velehradě.
Dostavili se 2 delegáti
ÚR/6/98 ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.

35-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba: EHR projednala výsledek hospodaření, účetní závěrku a doporučuje schválit.
Zvýšení členských příspěvků, pokud je to nutné v rámci požadavků poskytovatelů dotací,
zvýšit na 200,- Kč/osobu bez rozdílu věku. Zabývali se požadavky na dotaci a půjčku, příp.
krytí úvěru na 9 mil. Kč jednoty Šlapanice – doporučují zamítnout, navrhuje půjčky vůbec
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neposkytovat, poukazují na zákony, vyhodnotili investici do objektu na Vranovské 61 jako
výhodnou.
Br. Juránek – legislativně prověříme poskytování půjček.
Ses. Macková – do vyřešení situace s ukončením nájmu pro ústředí VP půjčky odmítá.
Br. Jůza – i když je zakážeme, stejně se může vyskytnout případ, kdy ji poskytneme.
ÚR/6/99 ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko hospodářské rady.

35-0-0

Zpráva RM
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Ses. Škvařilová: nyní, do 15.5. probíhá přihlašování na kemp Ficep do Rumunska 28.7.7.8.2018.
ÚR/6/100 ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.

35-0-0

Zpráva RS
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Ses. Brandejsová: proběhlo setkání seniorů na Velehradě, žádá župy, aby se zabývaly výběrem
jubilantů na podzimní setkání na ústředí.
Br. Jůza – zaslat přímo na jednoty, ať vyberou.
Ses. Macková – Není kapacitně možné, aby každá jednota navrhla svého jubilanta, je jich
v rámci Orla přes 1000, měla by mít kompetenci župa.
Ses. Brandejsová: souhlasí, nechat vybrat na župách, navrhuje poděkování za perfektní
organizaci setkání na Velehradě.
ÚR/6/101
ÚR vyslovuje poděkování ses. Hlavicové a br. Kočímu a Duchovní radě za
přípravu a organizační zabezpečení setkání seniorů v dubnu 2018 na Velehradě.
35-0-0
ÚR/6/102 ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.

35-0-0

8. Zpráva ÚRK
Br. Čáp: ÚRK provedla kontrolu účetnictví na ústředním sekretariátu. Byly překontrolovány
všechny přijaté a vydané faktury, pokladní a interní doklady. Po stránce vedení účetnictví a
nakládání s finančními prostředky nemá ÚRK připomínky.
Dále vysvětlil dlouho se vlekoucí spor o členství několika osob v jednotě Uherské Hradiště.
Řešili v minulosti kontrolami URK ekonomické i administrativní nedostatky. Ze současné
situace ohledně plateb čl. příspěvků vyplynulo několik „neřešitelných“ problémů, kterými se
nezabývají stanovy, ani směrnice. Podrobně popsal platby příspěvků některými členy (družstvo
stolního tenisu). Proběhlo i odvolání členů na ÚRS. Ten potvrdil členství a rozhodnutí jednoty
jako neplatné. Uvedl, že hledal řešení, ale nenalezl takové, které by bylo všeobecně přijatelné.
Platby za členské příspěvky musí projít účetnictvím jednoty, pokud na jednotě od někoho
nevybírají, porušují stanovy.
Br. Častulík: vysvětlil postupy plateb a důvody vyškrtnutí členů z pozice župy.
Br. Čáp: téměř všichni udělali chybu. Pokladník oddílu, župa, sekretariát i ÚRS. Podle ÚRS je
důležitá vůle být stále členy, která byla projevena uhrazením příspěvků.
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Ses. Macková: pokud potvrdíme rozhodnutí ÚRS, zřejmě nebudou mít tito lidé zaplaceny
příspěvky pro rok 2017 a 2018, měla by jim být dána možnost zaplatit. Také by si vedení
jednoty mělo uvědomit, že veškerá usnesení, nové volby orgánů v jednotě za vyškrtnuté členy
apod, v tomto období budou neplatná, zvláště pokud budou mít vztah na usnášeníschopnost.
Rovněž funkce, o které tímto úkonem vyškrtnutí ze strany jednoty přišli, jim nadále trvají.
Br. Juránek: mrzí ho, že jednota nežije v jednotě, je jedna ze dvou nejbohatších jednot (po
Zlínu, který má ale přes 1000 členů), UH neumí využít svůj potenciál pro činnost Orla.
Navrhuje potvrdit rozhodnutí ÚRS, protože situace v jednotě je nepřehledná. Děkuje br. Čápovi
za aktivitu, se kterou se řešení situace věnoval.
Proběhla diskuze s návrhem na usnesení:
ÚR/6/103 ÚR potvrzuje rozhodnutí ÚRS ze dne 30.1.2018 ohledně 16ti vyškrtnutých členů
jednoty Uherské Hradiště s tím, že tito členové zůstali členy jednoty Uherské Hradiště a jejich
vyškrtnutí je od počátku neplatné. Členové mají termín pro úhradu členských příspěvků na rok
2017 a 2018 na jednotu do 31.5.2018.
35-0-0
ÚR/6/104 ÚR ukládá Ústřednímu rozhodčímu sboru připravit Jednací řád ÚRS ke schválení
na nejbližší ústřední radě.
35-0-0
ÚR/6/105 ÚR bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise.

35-0-0

9. Výsledek hospodaření Orla k 31.12.2017
Ses. Macková: Materiály byly zaslány předem v písemné formě, daňové přiznání, účetní
závěrka včetně všech povinných příloh, rozvaha, výsledovka, ze kterých je patrný výsledek
hospodaření, + 877.531,- Kč. Byla zaslána také Výroční zpráva.
Vyzvala přítomné k dotazům.
ÚR/6/106
2017.

ÚR schvaluje výsledek hospodaření, účetní závěrku a výroční zprávu Orla za rok
34-0-0

10 a. Přerozdělení prostředků z MŠMT
Ses. Macková: Jednoty si mohly žádat na MŠMT z programu VIII – Můj klub. Letos i na
provoz a údržbu. V programu III žádalo ústředí na zabezpečení chodu sekretariátu, provoz a
údržbu objektů v majetku ústředí a na organizaci sportovních ústředních akcí. Ze systému
dotačních titulů vypadla župa Sedlákova a Brynychova, které mají vlastní majetek, ale nemohly
nikde žádat. Pro tyto župy na provoz a údržbu požádalo ústředí, dále předpokládáme podporu
žup stejně jako loni, jen zatím není známa žádná částka, přidělená ústředí.
Br. Juránek: stále větší tlaky na omezení počtu sportovních klubů, opět snaha o jednotnou
tělovýchovu, je nutné žádat na obcích i přes kraje.
Br. Jůza: diskriminační podmínky pro Orla v Libereckém kraji. Starosta přislíbil pomoc.
ÚR/6/107 ÚR bere na vědomí o informace o možnostech čerpání dotací z MŠMT.

10 b. Stěhování ústředí
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Ses. Macková předložila návrh na koupi objektu.
V současné době sídlíme v budově v majetku Biskupství brněnského a nájem nám končí
k 31.12.2018. Požádali jsme o prodloužení za stávajících podmínek, ale naše žádost nebyla
akceptována. V porovnání staré a nově zaslané smlouvy dochází k nárůstu částky o 551 tis. Kč
ročně, což je nad rámec našich možností (zpracovaný přehled ze smluv). Objekt na Vranovské
se jeví jako vhodné uložení finančních prostředků a vhodnější by byl samostatný objekt ve
vlastnictví – vzhledem k dotacím.
Z toho důvodu jsme se rozhodli koupit pro potřeby ústředního sekretariátu menší objekt v Brně
ve Starém Lískovci v cenové relaci 5.400.000,- Kč bez DPH o výměře 208 m2. O DPH a
možnosti úvěru jednáme, nechceme se vydat ze všech peněz, bude potřeba provést úpravu u
vstupních dveří a stěn.
Proběhla diskuze, ze které vyplynul návrh na usnesení:
ÚR/6/108 ÚR schvaluje koupi pozemku č. 2399 v k.ú. Starý Lískovec č.p. 792 (208 m2), ulice
Kurská, s cenou 5,4 mil. Kč bez DPH s finančním krytím úvěrem do výše 3 mil. Kč.
34-0-1
11. Směrnice a změna Jednacího řádu
Ses. Macková: jednací řád nakonec není třeba měnit. Je předložena směrnice č. 10
o přerozdělování finančních prostředků. Vyly vypuštěny pasáže ohledně dotací z MŠMT.
Br. Starosta: bude nutné dokládat ústředím min. výši čl. příspěvku 200,- Kč na osobu.
Br. Kamba: EHR doporučuje 200,. Kč na osobu bez rozdílu věku.
Z diskuze vyšel návrh na hlasování:
Poměr vratky 75%
10-4-12
Poměr vratky 70%
19-4-4
Členské příspěvky od roku 2019 ve výši 200,- Kč na osobu bez rozdílu věku
30-0-0
Doplnění do směrnice větu “ Členové platí členské příspěvky ve své jednotě“
30-0-0
ÚR/6/109 ÚR schvaluje změny ve směrnici č. 10 o přerozdělování finančních příspěvků
ÚR/6/110 ÚR schvaluje směrnici č. 12 k činnosti RK žup a jednot

30-0-0
28-0-2

12. Různé
Br. Grenar: proč se nevolí dnes předseda Kulturní rady?
Ses. Macková: Po konzultaci s členy KR, členové neprojevili zájem o zvolení předsedy KR.
Fungují i s místopředsedou, mají rozděleny akce mezi sebe.
Návrh na vyznamenání.
Byly předloženy z předsednictva dva návrhy na udělení bronzové Medaile Za zásluhy včetně
odůvodnění.
ÚR/6/111 ÚR uděluje vyznamenání bronzovou Medaili Za Zásluhy br. Ivu Slavotínkovi a
Stanislavu Rolincovi.
31-0-0
Pozvánky:
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Letohrad – závod Letohradská pětka, 16.6.2018 – pouť na Hedeč do Králik
Pouť 20.5.2018 – hora sv. Klimenta u Osvětiman
Župní pouť 22.7.2018 – Kostelní Vydří
Zpráva návrhové komise
Člen mandátové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání.
K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.
ÚR/6/112 ÚR bere na vědomí, že o všech uvedených usneseních bylo řádně hlasováno.
27-0-0

13. Závěr
Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. Kodeda pronesl závěrečnou
modlitbu a udělil přítomným požehnání. Zasedání bylo zakončeno ve 12:30 hodin.
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