OREL O.S.

Zápis ze 12. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 9. července 2012 v zasedací místnosti ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomného mons. Jana Graubnera, duchovního rádce Orla a ostatní
přítomné. Mons. Jan Graubner zahájil zasedání modlitbou, br. Juránek na ni navázal orelskou
modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Pěchu a ses.
Tománkovou.
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění bodů programu.
4. Kontrola usnesení (materiál 1, 1a, 1b)
Ses. Jurečková předložila přehled plnění usnesení.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK (2, 2a, 2b, 2c, 2d,2e, 2f, 3)
Zpráva TVR
TVR předložila plán ústředních akcí na rok 2013. Ses. Tománková doplnila kalendář o ústřední
akce Rady mládeže: Gymnastické hry v Žatčanech 2.3.2013 a Grand Prix v Brně-Bohunicích
19.5.2012.
TVR předložila navržený Soutěžní řád 2013. Připomínky k němu mají členové VP zaslat
k projednání na příštím zasedání VP. Br. Zelina navrhl zvýšit počet stolních tenistů, aby se
mohli zúčastnit soutěže družstev.
Zpráva KR
Br. Pěcha informovalo účasti ses. Mackové a ses. Jurečkové na Jízdě králů v Kunovicích;
orelské setkání u hrobu mons. Šrámka na Velehradě 5.7.; do připravovaného stolního kalendáře
dodá termíny akcí pořádané KR v r. 2013;
Zpráva RM
Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 14.-19.8.2012 – zajištění
sportovních akcí; setkání rodin na sv. Hostýně ve dnech 21.-23.9.2012;
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Zpráva RS
RS pořádá výlet seniorů do Brna (Petrov, Muzeum exilu, gratulace jubilantům na ústředí Orla);
setkání jubilantů 6.11.2012; materiál Orelské osobnosti – zpracovaná historie Orla;
při příležitosti 70. výročí úmrtí Kubiše a Bublíka návrh na udělení čestné stuhy župě Kubišově
a Velehradské; návrh na uskutečnění výstavy orelských praporů s cyrilometodějskou tématikou
(rok 2013);
Zpráva EHR
Zpráva nedodána.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp přednesl zprávu z posledního zasedání ÚRK. Dotázal se na odvod FÚ za jednotu
Vísky. Ses. Macková informovala o částečném prominutí odvodu.
6. Různé
Ses. Macková předložila průběžné plnění rozpočtu Orla na rok 2012 (materiál 4a, 4b) a
podrobný rozpis položek průběžného plnění rozpočtu (materiál 4c, 4d, 4e).
Ses. Macková předložila zprávy ze sekretariátu (materiál 5).
Ses. Macková předložila návrh na vyznamenání (materiál 6, 6a).
Br. Možný předložil rozpočet na sezónu OFL 2012/2013 (materiál 7a). Florbalová komise
navrhla startovné zachovat ve stejné výši jako tomu bylo v minulém ročníku (materiál 7a).
Orel jednota Lichnov podala žádost o finanční výpomoc (materiál 7e); na zasedání VP se
dostavil zástupce jednoty Lichnov br. Miroslav Matúš, který seznámil přítomné se situací
v jednotě Lichnov. Jednota Lichnov se výstavbou víceúčelového hřiště zadlužila. Jednota
požádala Orel o.s. o finanční výpomoc na úhradu dlužné částky firmě, která výstavbu
prováděla. Na dotaz starosty Orla br. Juránka, zda jednota dluží pouze tuto částku, starosta
jednoty Lichnov uvedl, že dlužných částek je ve skutečnosti více. Po diskuzi výkonné
předsednictvo rozhodlo o poskytnutí půjčky podmíněné doložení rozhodnutí zastupitelstva
obce Lichnov, že uhradí zbývající část dlužné částky.
Orel jednota Proseč podala žádost o finanční výpomoc pro nezbytnou opravu na zprovoznění
orlovny. Orlovna v Proseči je v centru města a město má zájem na využívání prostor orlovny.
V orlovně je za předpokladu nového sociálního zázemí a vytápění sálu reálná možnost využití
orlovny a tím i získání financí za pronájem. Výkonné předsednictvo po diskuzi rozhodlo
o schválení bezúročné půjčky.
Orel jednota Telč podala žádost o poskytnutí půjčky na dokončení nejnutnějších oprav
orlovny, která je v havarijním stavu. V žádosti nebylo uvedeno, jaké práce přesně a v jaké
finanční výši mají být provedeny.
Br. starosta informoval o žádostech jednot na poskytnutí zálohy ve výši 30.000,- Kč za účelem
pořízení badmintonových setů, na které poskytl dotace Jihomoravský kraj. Je zajištěn
hromadný nákup setů, díky kterému dojde ke snížení nákupní ceny. Jednoty se musí na dotaci
spolupodílet vlastními financemi.
Orel jednota Lesnice podala žádost o povolení prodeje pozemků obci Lesnice. Na některých
pozemcích obec hodlá postavit multifunkční hřiště, další pozemky jsou v záplavové oblasti.
Jednota pozemky nevyužívá, přitom je nutné je udržovat. Jednota nevykazuje v současné době
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žádnou činnost. Z diskuze členů VP vyplynul požadavek, aby v případě výstavby
multifunkčního hřiště byla sepsána Smlouva o smlouvě budoucí, dle které budou mít členové
jednoty Lesnice při odprodání pozemku zvýhodněný vstup do multifunkčního hřiště, resp. další
výhody.
Ses. Macková: ústředí Orla připravuje vydání stolního kalendáře orelských akcí; k zakoupení
by měl být již na hostýnské pouti; možnost propagace Orla prostřednictvím přílohy
v Katolickém týdeníku; odborné rady mají zasílat na ústředí své návrhy; náklady budou
částečně hrazeny z rozpočtu z kapitoly propagace, částečně ze sponzorských darů;
Příští zasedání se koná 20.8.2012 od 15:00 hodin na Pellicově 2c, Brno.
7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání ve 20.15 hodin.
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