OREL O.S.

Zápis z 11. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 23. dubna 2012 v zasedací místnosti ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Příprava zasedání ústřední rady Orla
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil jednání orelskou modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Zelinu a
ses. Tománkovou.
VP/258/11 VP volí ověřovatele zápisu br. Zelinu a ses. Tománkovou.
8-0-0
3. Schválení bodů programu
Br. Zelina navrhl doplnění bodu 5. Zpráva ze zasedání FICEP:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva ze zasedání FICEP
6. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
7. Příprava zasedání Ústřední rady Orla
8. Různé
9. Závěr
VP/259/11 VP schvaluje upravený program jednání.

8-0-0

Přišel br. Korger.
4. Kontrola usnesení (materiál 1, 1a, 1b)
Ses. Jurečková předložila přehled plnění usnesení.
Byla navržena revokace usnesení VP/246/10:
VP/260/11 VP schvaluje proplacení cestovného 1,- Kč/km/osobu vítězům stolních tenistů a
kuželkářům jednotlivých kvalifikací při účasti na ústředním turnaji nad vzdálenost tam i zpět
100 km. Cestovné bude vypláceno za ujeté km nad 100 km.
9-0-0
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VP/261/11 VP bere na vědomí plnění usnesení k 23.4.2012.

9-0-0

5. Zpráva ze zasedání FICEP (materiál 8)
Br. Zelina podal zprávu ze zasedání FICEP v Bruselu ve dnech 12.-14. dubna 2012.
VP/262/11 VP bere na vědomí zprávu ze zasedání FICEP v Bruselu ve dnech 12.-14. dubna
2012.
9-0-0
6. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK (materiál 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e)
Zpráva TVR
Br. Častulík informoval o průběhu tří ústředních akcí: turnaji ve volejbalu mužů, turnaji
ve volejbalu žen a turnaj družstev v kuželkách. Běžecký závod v Olešnici z technických
důvodů přesunut na 19.5.2012.
Z důvodu hry družstev stolních tenistů na hrách FICEP v Duisburgu br. Zelina navrhl navýšení
počtu stolních tenistů.
VP/263/11 VP navyšuje počet žen ve stolním tenise o jednu na Ficep hry do Duisburgu.
pro 8 –proti 0- zdržel se 1
Přihlášky do 31.12.2012 na zimní hry FICEP 2013.
VP/264/11
VP pověřuje TVR přípravou návrhu delegace na zimní hry FICEP včetně
finančního rozpočtu akce.
pro 8-proti 0- zdržel se 1
Br. Zelina: účastníci FICEP her musí podepsat dopingového kodexu.
VP/265/11 VP ukládá sekretariátu zajištění dopingového kodexu FICEPu a jeho překladu
do českého jazyka a předání TVR.
pro 7 –– proti 0 - zdržel se 1
Kongres FICEP se v roce 2012 bude konat ve Vídni.

Zpráva DR
Celebrantem na orelské pouti na Sv. Hostýně ve dnech 25.-26.8.2012 je Mons. Jan Vokál.
Duchovního setkání seniorů na Velehradě se zúčastnilo 100 orlů. Br. Kopecký poděkoval ses.
Mackové a br. Zelinovi za účast na tomto setkání.
Zpráva RM (materiál 2)
Rada mládeže předložila koncept orelského systému vzdělávání.
VP/266/11 VP ukládá odborným radám vyjádřit se ke konceptu orelského systému vzdělávání
v termínu do 10.5.2012 (rm@orel.cz).
pro 8- proti 0- držel se 1
Přišel br. Kopecký.
Zpráva EHR (materiál 3a, 3b, 3c, 3d, 3e)
EHR doporučuje rozúčtovat pojištění majetku 100% na jednoty, zohlednit platbu pojištění pro
jednoty dle hodnoty majetků; pojištění osob uhradí ústředí; EHR navrhuje prověřit nabídky
pojišťoven; EHR doporučuje navržený vyrovnaný rozpočet ke schválení a předložení ÚR.
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VP/267/11
VP souhlasí s uložením částky do výše garantované směrnicí EU u ústavu
s nejvýhodnějšími podmínkami.
10-0-0
Zpráva ÚRK
Br. Čáp podal zprávu ze zasedání ÚRK.
VP/268/11 VP bere na vědomí zprávu URK.

10-0-0

7. Příprava zasedání Ústřední rady Orla (materiál 4)
VP byl předložen návrh programu zasedání Ústřední rady Orla dne 12.5.2012. Br. Juránek
navrhl zapisovatelku ses. Jurečkovou, ověřovatele zápisu br. Zelinu, člena mandátové komise
br. Častulíka, člena návrhové komise br. Gazárka a člena volební komise br. Kocoura.
Odborné rady dodají písemné zprávy o své činnosti nejpozději do 4. května 2012.
VP/269/11 VP projednalo vyrovnaný rozpočet na rok 2012 a doporučuje ho ke schválení
Ústřední radě Orla.
10-0-0
VP doporučuje UR schválení výsledovky.
VP byl předložen návrh programu zasedání ÚR. Po zapracovaných připomínkách br. Juránek
dal hlasovat o programu zasedání ÚR:
Program:
1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba volební komise
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Slovo starosty
4. Zpráva mandátové komise
5. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
6. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
7. Zprávy TVR, KR, EHR, RM, RS
8. Schválení ústředních akcí TVR na druhé pololetí roku 2012
9. Zpráva ÚRK
10. Účetní uzávěrka roku 2011 a upravený rozpočet na rok 2012
11. Přerozdělení prostředků z MŠMT
12. Volba místopředsedy EHR a místopředsedy Ústředního rozhodčího sboru
13. Návrhy na vyznamenání
14. Revize stávajících směrnic a schválení jejich změn
15. Různé – Koncept orelského vzdělávacího systému
16. Závěr

VP/270/11 VP doporučuje Ústřední radě Orla upravený program.
Odešel br. Kopecký.
8. Různé (materiál 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f)
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VP byly předloženy návrhy na vyznamenání. Br. Korger se ohradil proti návrhu
na vyznamenání JUDr. Ervína Najmana.
VP souhlasí s předložením Ústřední radě Orla návrhu na vyznamenání br. JUDr. Najmana.
pro – 0, proti -3, zdržel se - 6
Usnesení nebylo přijato.
VP/271/11 VP souhlasí s předložením návrhů na vyznamenání Ústřední radě Orla:
ses. Marii Pachtové z jednoty Křenovice navržena medaile „Za zásluhy“,
br. Antonínu Zelinovi z jednoty Domanín navržena stříbrná medaile „Za zásluhy“,
br. Tomáši Holčíkovi z jednoty Zlín navržena bronzová medaile „Za zásluhy“,
ses. Marii Habartíkové z jednoty Kunovice navržena bronzová medaile „Za zásluhy“,
ses. Marii Kusákové z jednoty Ostrožská Nová Ves navržena bronzová medaile „Za zásluhy“,
br. Václavu Lednickému z jednoty Vizovice navržena bronzová medaile „Za zásluhy“,
br. Františku Soukeníkovi z jednoty Nivnice navržena bronzová medaile „Za zásluhy“,
ses. Dagmar Zálešákové z jednoty Staré Město navržena bronzová medaile „Za zásluhy“,
br. Jaroslavu Tyllichovi z jednoty Staré Město navržena medaile „Za zásluhy“,
br. Josefu Kollerovi z jednoty Uherský Brod navržena bronzová medaile „Za zásluhy“,
br. Anna Honová z jednoty Uherský Brod navržena Stříbrná pamětní medaile,
Orlu jednotě Staré Město navržena bronzová medaile „Za zásluhy“.
9-0-0

Orel jednota Nový Jičín – žádost o finanční pomoc (materiál 6)
Ses. Jurečková předložila žádost Orla jednoty Nový Jičín o finanční pomoc;
VP/272/11
VP zamítá žádost Orla jednoty Nový Jičín a doporučuje řešit získání fin.
prostředků z MŠMT z přidělené dotace župě Bauerové.
9-0-0
Orel jednota Lesnice (materiál 5, 5a)
Ses. Jurečková předložila souhlas župního výboru župy Stojanovy s prodejem pozemků jednoty
Lesnice a kopii výzvy ses. Mackové starostovi jednoty Lesnice k objasnění situace.
Do dnešního dne jednota na výzvu nereagovala.
Ses. Macková podala zprávu ze zasedání Českého olympijského výboru a ČASPV; Výroční
zprávy žup- nutno doložit vyúčtování žup v originále a v kopii z jednot; všechny peníze
z dotací z MŠMT budou do jednot rozděleny prostřednictvím žup; ústředí musí do konce
června odeslat výroční zprávu na MŠMT;
VP/273/11 VP souhlasí s úhradou nákladů na ubytování při cestě do Bruselu z 11.4. na 12.4.
ve výši 94 EURO.
8-0-0
9.Závěr
Ses. Macková poděkovala přítomným za účast a v 19:15 zakončila zasedání.
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