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Zápis z 18. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 18. prosince 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. Čerpání prostředků VPP 
6. Různé 
7. Závěr 

 
 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Starosta Juránek zahájil orelskou modlitbou, konstatoval usnášeníschopnost jednání. 
 
 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Starosta jmenoval zapisovatelkou ses. Mackovu. Navrhl ověřovatele – ses. Brandejsovou a 
br. Pěchu.      

VP/394/18   VP volí ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Pěchu.     8-0-0 

 
3. Schválení bodů programu 
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Ses. Macková navrhla stáhnout z programu bod 4. 
Starosta nechal schválit navržený program se změnou. 

VP/395/18   VP schvaluje program jednání se změnou.        8-0-0 

      

4. Čerpání prostředků VPP 
Ses. Macková předložila tabulku s čerpáním ze žup k 18.12.2012. Na program IV župy, 
vyčerpaly vše, na co byly uzavřeny smlouvy. Částku 20183,- Kč přidělenou výpočtem dle 
směrnice župě Kozinové navrhuje přidělit přímo jednotě Plzeň. Částku 50.000,. Kč navrhuje 
ponechat v rozpočtu Orla o.s. 
 
VP/396/18   VP schvaluje poskytnutí dotace z MŠMT na program IV jednotě Plzeň ve výši 20.183,- 
Kč.                                                                                                                                                8-0-0 
 
VP/397/18   VP souhlasí s tím, aby nevyčerpané prostředky ve výši 50.000,- Kč z dotace MŠMT 
 na program IVI zůstaly jako rezerva Orla o.s.                                                                            8-0-0 
 
VP/398/18   VP souhlasí s tím, aby nevyčerpané prostředky ve výši 6.596,- Kč z dotace MŠMT 
na program III zůstaly jako rezerva Orla o.s.                                                                             8-0-0 
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5. Různé  

A) Ples Orla 
Informace proběhly i regionálním tiskem, je patrná zpětná reakce, daří se Orlu shánět sponzory, 
dobrá prezentace Orla. 

B) Odměny zaměstnancům 
Starosta navrhl zaměstnancům jednorázové odměny, Navržené částky odpovídají ½ hrubého 
měsíčního platu. Níže navržené částky jsou kryty rozpočtem v kapitole 521.100 – Mzdy. 
 
Usnesení VP/399/18, VP/400/18, VP/401/18, VP/402/18 a VP/403/18 jsou neveřejná. 
 

C) Půjčka jednotě Plzeň 
Ses. Macková předložila žádost jednoty Plzeň. 
Starosta Orla jednoty Plzeň  Ing. Rybář požádal o  půjčku ve výši 200.000,- Kč na pokrytí 
nákladů stavebních prací v souvislosti se záplavou objektu dne 25.8.2011.  Pojišťovna již část 
zaplatila, není však dosud pojistná událost uzavřena. Je na jednotě, aby doložili ještě 
vyžadované doklady. Starosta  jednoty byl  informován o tom, že VP poskytlo ve výjimečných 
případech půjčku s termínem splatnosti do 31.12.2017 bez splátkového kalendáře tak, aby 
jednota sama rozhodla, jakým způsobem bude splácet. Dnes přišel dopis od br. Rybáře s tím, že 
půjčka byla na radě jednoty schválena, ale požadují splatnost do konce roku 2020. Stávající 
půjčka ve výši 750.000,- Kč je částečně uhrazena, zbývá doplatit 554.779,- Kč. 
Br. Juránek navrhuje pravidelné splátky 2.500, Kč měsíčně, čímž je i vyhověno žadateli. 
Navrhuje sankce při nedodržení splátek. 
Br. Čáp se k tomuto návrhu připojuje, doporučuje řešit i první půjčku pravidelnými splátkami, 
jednota má možnosti splácet.  
Br. Zelina také souhlasí se splátkami. 

 
VP/404/18   VP schvaluje jednotě Plzeň bezúročnou půjčku ve výši 200.000,- Kč 
na financování oprav v Orlovně v Plzni, souvisejících se škodnou událostí – záplavou ze dne 
25.8.2011 za podmínky měsíčních splátek 2.500,- Kč a sankcí při nedodržení splátek.        7-0-1 

VP/405/18   VP pověřuje M. Mackovou podepsáním smlouvy o půjčce s jednotou Plzeň.   7-0-1 

 
D) Návrhy na vyznamenání 

Ses. Macková předložila návrhy na vyznamenání. Návrhy byly předloženy v souladu se 
Směrnicí. 

VP/406/18   VP schvaluje udělení Čestného uznání a Stříbrná pamětní medaile br. Karlu 
Zelenkovi z jednoty Šonov, ses. Marii Hunešové z jednoty Šonov, br. Janu Roubalovi z jednoty 
Šonov, ses. Boženě Rydlové z jednoty Šonov, ses. Anežce Kůřilové z jednoty Kyjov, br. Karlu 
Pelikánovi z jednoty Bukovany, br. Josefu Vacenovskému z jednoty Ratíškovice a ses. Anežce 
Sasínové z jednoty Strážnice.            8-0-0 

 
E) Jednota Havlíčkův Brod – žádost o prodloužení termínu pro vyúčtování  

S jednotou Havlíčkův Brod byla podepsána Smlouva o dotaci s termínem vyúčtování 
k 31.7.2012. I přes urgence z ústředního sekretariátu nebyl termín dodržen. Kompletní 
vyúčtování bylo předloženo v měsíci listopadu. V souladu se smlouvou byla jednota vyzvána 
k vrácení dotace. Nyní žádá o prodloužení termínu podání vyúčtování do konce roku. 
 



OREL O.S. 
 
 

 
Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

3 

VP/407/18   VP schvaluje prodloužení termínu pro vyúčtování dotace do 31.12.2012 
pro jednotu Havlíčkův Brod.            8-0-0 

 
F) Komise pro změnu stanov. 

Vzhledem k tomu, že JUDr. Marie Cacková dosud nereagovala ani na jednu pozvánku nebo 
žádost o připomínkování konceptu návrhů změn stanov, navrhují členové její odvolání 
z komise a jmenovat ses. Mackovou.  

       
VP/408/18   VP odvolává z Komise pro změnu stanov členku JUDr. Marii Cackovou. 

8-0-0 
VP/409/18   VP jmenuje do Komise pro změnu stanov členku Ing. Miluši Mackovou. 

8-0-0 
 

G) Pojištění a pohledávky jednot 
Ses. Macková předložila soupis pohledávek jednot k 18.12.2012. Na požadavek ústřední rady 
byl rozeslán i starostům žup. Jedná se o platby za OFL, pojištění majetku a splátky půjček. VP 
navrhuje dluhy vymáhat, jednoty, které nezaplatily pojištění ve společné pojistce ponechat, ale 
ve spolupráci se župou si uplatnit zápočtem pohledávky z odvodu členských příspěvků r. 2013. 
 

H) Zpráva ÚRK 
Br. Čáp informoval o šetření v jednotě Syrovín. Rada jednoty se sejde a posoudí platnost 
nových přihlášek. Br. Zelina přislíbil pomoc a metodické vedení v souladu se stanovami. 
Troubelice – br. Korger – navrhl schůzku o dohodě na předání na župě, žádná strana se 
nedostavila. 
Br. Juránek – smírně asi nelze uzavřít, máme oznamovací povinnost, sekretariát seznámí 
s chystanými kroky obě strany. 
 

I)  Ostatní 
Br. Pěcha informoval o dopisu arc. Graubnera ohledně příprav na Velehradě a účasti Svatého 
Otce nebo jeho legáta. Orel bude aktivity kulturní rady „zaštiťovat“ bez finančního krytí. 
Br. Pěcha informoval o sdružení, které bude žádat granty na tuto akci.  
 
VP/410/18   VP pověřuje br. Pěchu jednáním o záležitostech, které se týkají návštěvy Sv. Otce 
nebo jeho legáta při návštěvě na Velehradě v rámci Cyrilometodějských oslav v roce 2013. 

8-0-0 
 
Odešel br. Čáp a ses. Brandejsová – schůze VP není usnášeníschopná. 
 
Br. Častulík informoval o schůzi TVR, mají metodiky na cvičení seniorů (dodat na sekretariát a 
pošle se do žup) a běžkové lyžování (dát na web). Navrhuje revizi disciplín a limitů odznaku 
zdatnosti ve Vyškově, fotbalových i florbalových dovedností. 
Br. Juránek navrhuje zapojit se do odznaku zdatnosti při ČOV – nutno sehnat brožurky – GS 
prověří možnost získání brožur, vyhodnocení je do konce června. 
Br. Častulík - zimní hry Ficep – někteří schválení účastníci nepojedou, obrátili se na něj 
z jiných žup na způsob výběru reprezentantů, proběhne soustředění 27.-30. prosince, na vědomí 
do žup s kontaktem na předsedu TVR –ihned.  
Ses. Macková – množí se dotazy a připomínky k výběru reprezentantů, proč obsazujeme 
sporty, ve kterých neproběhly žádné orelské závody a kdo takové sportovce vybral. Nebyl 
učiněn dotaz do žup. Doporučuje pro další nominace vybírat z vítězů orelských akcí. Vyžaduje 
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to dostatečně v předstihu dát na vědomí, že v tomto sportu (turnaji) současně probíhá výběr a 
nominace. 
Ses. Tománková informovala o přípravách tábora FICEPu v Itálii. Komise mládeže hledá 
spolupracovníky. Proběhlo školení táborových vedoucích. 

 
5. Závěr  
 
Příští zasedání Výkonného předsednictva Orla se koná 28. ledna 2013. 
Starosta Orla poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval za práci pro Orla v roce 2012 a 
popřál všem požehnaný rok 2013. Zasedání bylo zakončeno v 18:00 hodin. 
  
 


