OREL O.S.

Zápis ze 17. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 12. listopadu 2012
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. Příprava ústřední rady
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Ses. Macková přivítala přítomné a zahájila zasedání orelskou modlitbou.
Přišel br. Juránek.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhla ověřovatele zápisu br. Zelinu
a br. Kopeckého.
VP/366/17 VP volí ověřovatele zápisu br. Zelinu a br. Kopeckého.

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Ses. Macková vyzvala k doplnění programu. Navrhla předřazení bodů programu 6. Příprava
ústřední rady a 7. Různé. Poněvadž nebyly připomínky, nechala schválit navržený program se
změnami.
VP/367/17 VP schvaluje program jednání.

8-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál 1, 1a, 1b)
Ses. Jurečková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR. Ses. Macková vyzvala přítomné
k dotazům k předloženému přehledu.
Ses. Brandejsová sdělila stanovisko župy Orlické k usnesení VP/364/16: Župní rada nesouhlasí
s bezúplatným převodem a ani prodejem Orlovny obci Oldříš. Župní rada navrhuje řešit
aktuální situaci dlouhodobým, vzájemně oboustranně výhodným pronájmem. Na příštím
zasedání VP bude tento materiál předložen.
VP/368/17 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 12.11.2012.

8-0-0

VP/369/17 VP bere na vědomí stav plnění usnesení ÚR k 12.11.2012.

8-0-0
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6. Příprava ústřední rady
a) Členské příspěvky (materiál 4)
Ses. Macková navrhla ponechat členské příspěvky pro rok 2013 ve stejné výši jako pro
rok 2012, tj.:
100 Kč
do 17 let
ročník 1996 a mladší
18-70 let
ročník 1995 až 1944
200 Kč
nad 70 let
ročník 1943 a starší
100 Kč
Dle schválené směrnice č. 10 o přerozdělování finančních prostředků je dle článku 2 výše
řádných členských příspěvků vypočítána dle počtu členů v jednotě k 31. prosinci předchozího
roku.
Odvod na ústředí je dán směrnicí následovně:
- 30% čl. příspěvků je odvedeno prostřednictvím župy na ústřední sekretariát Orla
- 0 – 70% členských příspěvků je použito pro účely župy, o výši rozhoduje župní rada
- zbývající část příspěvků je určena pro potřeby jednoty a zůstává v jednotě
Ses. Macková: pro prokázání výše přijatých členských příspěvků pro MŠMT je tento systém
nevhodný. Dokládáme nyní členskou základnu jmenovitě včetně ročníků a částky, kterou
členové platí. Čísla nejsou shodná.
Br. Zelina: EHR by měla předložit návrh, jak toto řešit; odvod by měl být 100%, ústředí přijme
celou částku a obratem vydá 70%; ne jako dotaci, ale podíl čl. příspěvků – volné prostředky pro
župu
Br. Čáp: výší členských příspěvků pro rok 2014 by se mělo zabývat zasedání ústřední rady
na jaře 2013.
Ses. Macková: výše členských příspěvků by mohla být schválena bez časového omezení, ne
pouze na jeden rok. Navrhla, aby ve směrnici o rozdělování finančních prostředků bylo
uvedeno obecné pojetí: „pokud je požadována změna výše členských příspěvků na následující
rok, rozhodne o tom jarní zasedání ústřední rady“. Obecně není v zájmu v současné době
zvedat povinné čl. příspěvky. Navrhuje ÚR předložit i změnu ve směrnici.
VP/370/17
VP doporučuje ÚR ke schválení výši členských příspěvků pro rok 2013
následovně: do 17 let – ročník 1996 a mladší- 100 Kč; 18-70 let – ročník 1995 až 1944 – 200
Kč; nad 70 let – ročník 1943 a starší – 100 Kč.
8-0-0
VP371/17/ VP doporučuje ÚR ke schválení změnu směrnice č.10 o přerozdělování finančních
prostředků v bodu v čl.2 bod2.
8-0-0
b)
Směrnice č. 11 o předávání funkcí v Orlu (materiál 5)
Ses. Macková předložila upravenou Směrnici č. 11 o předávání funkcí v Orlu.
Br. Zelina: bod m) doporučuje stavební dokumentaci objektů v majetku organizace a návody
k obsluze zařízení a servisní podmínky; doplnit v čl. 2 bod 1 bod o) evidence členské základny
(jmenný seznam včetně uvedeného druhu členství členů jednoty).
VP/372/17
VP doporučuje ÚR ke schválení směrnici č. 11 o předávání funkcí v Orlu
doplněnou o připomínky.
8-0-0
c)
Návrh rozpočtu na rok 2013 (materiál 3, 3a)
Ses. Macková předložila návrh rozpočtu. Vyzvala přítomné k dotazům.
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Pojištění – kolonka výdaje ústředních orgánů – seznam pojišťovaných jednot se dodává
k 31.12. Hodnota majetku těchto jednot byla zpracována br. Václavem Šmoldasem.
Pojištění členů sdružení: ses. Macková provede revizi o podmínkách u ostatních pojišťovacích
subjektů; během letošního roku ústředí zaznamenalo cca 14 hlášení na pojištění členů sdružení;
Ústřední akce: ústředí proplácí pitný režim, nájemné, poháry, medaile; neproplácí se odměny;
dle Soutěžního řádu je aplikován i na akce RM a KR.
Br. Juránek navrhl, aby ÚR byl předložen rozpočet vyrovnaný.
Br. Čáp: každá odborná rada by si měla sama vytvořit pravidla a nechat si je schválit VP.
Macková: na letošní Cantáte v Luhačovicích byly zaplaceny cesty zahraničním autobusům
s neorelskými členy, orelským účastníkům nebylo proplaceno nic; tuto akci je příště nutné
vyúčtovat jiným způsobem.
Br. Čáp: TVR by měla přesně vymezit, co je to pitný režim.
VP/373/17 VP doporučuje ÚR ke schválení předložený návrh rozpočtu 2013.

8-0-0

d) Zpráva TVR pro zasedání Ústřední rady Orla dne 24.11.2012 (materiál 6, 6a)
Byla předložena zpráva Tělovýchovné rady pro ústřední radu a návrh Soutěžního řádu pro rok
2013.
VP/374/17 VP bere na vědomí zprávu TVR a návrh Soutěžního řádu pro rok 2013.

8-0-0

e) Zpráva KR pro zasedání Ústřední rady Orla dne 24.11.2012 a plán činnosti KR
na rok 2013 (materiál 7)
Br. Pěcha předložil zprávu Kulturní rady pro ústřední radu a plán činnosti Kulturní rady na rok
2013. Br. Pěcha navrhl, aby pouť na Velehrad byla v příštím roce zahrnuta do ústředních akcí.
VP/375/17
VP doporučuje ÚR ke schválení plán činnosti KR na rok 2013 doplněný
o ústřední akci poutě na Velehrad.
8-0-0
VP/376/17 VP bere na vědomí zprávu KR.
f)

8-0-0

Zpráva DR pro zasedání Ústřední rady Orla dne 24.11.2012 (materiál 8)

Br. Kopecký předložil zprávu Duchovní rady pro zasedání ústřední rady. Mons. Dominiku
Dukovi byl zaslán zvací dopis k orelské pouti na Sv. Hostýně v roce 2013.
VP/377/17 VP bere na vědomí zprávu DR.

8-0-0

g)

Zpráva RM pro zasedání Ústřední rady Orla dne 24.11.2012 a plán činnosti na rok
2013 (materiál 9, 9a)
Ses. Tománková předložila zprávu Rady mládeže pro ústřední radu, plán činnosti Rady
mládeže na rok 2013 a Orelský vzdělávací systém.
VP/378/17

VP doporučuje ÚR ke schválení plán činnosti RM na rok 2013 a Orelský
vzdělávací systém.
8-0-0
VP/379/17 VP bere na vědomí zprávu RM.
8-0-0
h)

Zpráva RS pro zasedání Ústřední rady Orla dne 24.11.2012 (materiál 10)
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Ses. Brandejsová předložila zprávu Rady seniorů pro ústřední radu.
VP/380/17 VP bere na vědomí zprávu RS.

8-0-0

i) Zpráva EHR pro zasedání Ústřední rady Orla dne 24.11.2012 (materiál 11)
Byla předložena zpráva EHR.
VP/381/17 VP bere na vědomí zprávu EHR.

8-0-0

j)

Zpráva o činnosti Florbalové komise pro zasedání Ústřední rady orla konané dne
24.11.2012 (materiál 12)
Br. Macek předložil zprávu Florbalové komise pro ústřední radu. Byla vydána Metodická
příručka florbalu pro jednoty Orla v nákladu 200 ks.
VP/382/17 VP bere na vědomí zprávu Florbalové komise.
7.

8-0-0

Různé

a) Návrhy na vyznamenání (materiál č. 13)
Ses. Macková předložila návrhy na vyznamenání.
VP/383/17 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Jiřímu Krpálkovi
z jednoty Kuřim, br. Karlu Štěpánkovi z jednoty Blažovice a ses. Anně Svobodové z jednoty
Moutnice.
8-0-0
VP/384/17
VP uděluje Čestný zlatý odznak in memoriam br. Bohumíru Zedníkovi
z jednoty Vyškov.
8-0-0
VP/385/17 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné medaile „Za zásluhy“
br. Františku Urbánkovi z jednoty Šitbořice, ses. Věře Haluzové z jednoty Zlín a br. Petru
8-0-0
Voleskému z jednoty Česká Třebová.
b) Žádost jednoty Troubelice
Předložena žádost Orla jednoty Troubelice o odsouhlasení Darovací smlouvy pozemku
parc. číslo 380/3 o výměře 11 m2 k.ú. Troubelice Tělocvičné jednotě Sokol Troubelice.
Tento pozemek je nyní v ideálním spoluvlastnictví Orla a Sokola.
Ses. Macková navrhla, aby byl pozemek odprodán za cenu v místě obvyklou
s podmínkou, že náklady na převod ponese nabyvatel. Jedná se o velmi malou částku. Jde
spíše o precedens – Orel se svého majetku nezbavuje, neprodává, natož daruje. V tomto
případě navrhuje odprodej odsouhlasit a vyhovět spolumajiteli pozemku a tím neblokovat
kolaudaci.
VP/386/17 VP souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 380/3 o výměře 11m2 k.ú.
Troubelice za cenu v místě obvyklou s náklady na převod hrazenými nabyvatelem
pozemku.
8-0-0

c) Návrh na změnu směrnice o vyznamenání
Br. Zelina předložil návrh, aby udělení Medaile za zásluhu bylo v kompetenci
výkonného předsednictva a ne jako dosud v kompetenci ústřední rady. Ústřední rada
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zasedá pouze dvakrát do roka. Udělování tohoto vyznamenání by bylo dle jeho názoru
pružnější.
Br. Juránek: byla by narušena vážnost těchto vyznamenání; nedoporučuje, aby tento
návrh výkonné předsednictvo předložilo ústřední radě; je nutné dodržovat hierarchii
udělování vyznamenání;
Br. Zelina: vzal zpět svůj návrh.
d) Sazka – příjem fin. částky
Ses. Macková informovala o tom, že na účet Orla o.s. přišla finanční částka 321.967,Kč od JUDr. Cupky – SKP Sazka a.s., K Źižkovu 851, Praha 9. K této částce nepřišel
žádný průvodní dopis, k této platbě nevíme nic bližšího.
5.

Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK

Zpráva TVR
Od posledního zasedání výkonného předsednictva TVR nezasedalo.
VP/387/17 VP bere na vědomí zprávu TVR.

8-0-0

Zpráva KR
VP/388/17 VP bere na vědomí zprávu KR.

8-0-0

Zpráva DR
VP/389/17 VP bere na vědomí zprávu DR .

8-0-0

Zpráva RM (materiál 2, 2a a 2b)
Ses. Tománková předložila čerpání rozpočtu Rady mládeže. RM navrhla navýšení rozpočtu
RM. Ses. Tománková předložila zápis ze zasedání Rady mládeže. Ses. Macková v reakci na
návrh navýšení rozpočtu RM předložila návrh rozpočtového opatření č.4.
VP/390/17 VP bere na vědomí zprávu RM .

8-0-0

VP/391/17
VP schvaluje rozpočtové opatření v těchto kapitolách: akce Rady mládeže
+ 8.000,-Kč, FICEP tábor -8.000,-Kč.
8-0-0
Zpráva RS
V listopadu se starosta Orla br. Juránek, ses. Macková, ses. Jurečková a členové Rady seniorů
setkali na ústředí s letošními jubilanty. Pozvání přijal také Leopold Färber z jednoty Konice,
který letos převzal státní vyznamenání Řád T. G. Masaryka. Organizačně se podílel br.
Božetěch Kostelka.
VP/392/17 VP bere na vědomí zprávu RS.

8-0-0

Zpráva EHR
Zpráva nebyla předložena.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp informoval o kontrole na ústředí Orla a dále o kontrole v jednotě Plzeň. Při kontrole
na ústředí nebylo shledáno významnějších závad. Jednota Plzeň nesplácí půjčku od ústředí;
navrhl opatření, která by vedla ke zlepšení hospodaření jednoty (změna dodavatele energií,
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změna finančního ústavu, výhodnější pronajímání prostor…) Poukázal na nutnost podání
daňového přiznání, pokud jednota přijímá finanční dary, i když daňová povinnost je nulová;
jednota nemá zaplaceno pojištění majetku;
VP/393/17 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.

8-0-0

8. Závěr
Příští zasedání Výkonného předsednictva Orla se koná 17.12.2012.
Starosta Orla poděkoval všem přítomný za účast. Br. Kopecký udělil přítomným požehnání.
Zasedání bylo zakončeno v 17:15 hodin.
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