OREL O.S.

Zápis z 21. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 24. června 2013
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. Zpráva Florbalové komise
7. Plán akcí TVR, KR, DR, RM a RS na rok 2014, docházka členů odborných rad 2012 a
2013 a závěry k ní
8. Průběžné plněné rozpočtu
9. Zprávy ze sekretariátu
10. Vyznamenání
11. Různé
12. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Ses. Macková přivítala přítomné a spolu s br. Kopeckým zahájila zasedání orelskou modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhla ověřovatele zápisu
br. Častulíka a ses. Brandejsovou.
VP/451/21 VP volí ověřovatele zápisu br. Častulíka a ses. Brandejsovou.

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Ses. Macková vyzvala k doplnění programu, nechala schválit navržený program. Br. Zelina
navrhl ke zvážení zařadit samostatný bod programu Pouť na Velehrad. Z diskuse vyplynulo, že
pouť na Velehrad může být zahrnuta do bodu programu 11. Různé.
VP/452/21 VP schvaluje program jednání.

8-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál 1)
Ses. Jurečková předložila přehled plnění usnesení VP. Ses. Macková vyzvala přítomné
k dotazům k předloženému přehledu.
Přišel br. Korger.
VP/453/21 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 24.6.2013.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR (materiál 10)
Byla předložena písemná zpráva.
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Br. Častulík: Ústřední tenisový turnaj se bude konat 6.7.2013 ve Vnorovech; 4.7.2013 Velehrad
– turnaj ve stolním tenise – zajišťuje br. Basovník z jednoty Uherské Hradiště, fotbalové
dovednosti zajišťuje br. Třináctý z jednoty Vnorovy a z ústředí br. Možný (nyní br. Nováček);
příprava letních atletických her FICEP 2014 – TVR provede výběr sportovců;
Ses. Macková: starosta Orla provedl oslovení katolických škol, čekáme na odezvu.
VP/454/21

VP bere na vědomí zprávu TVR.

9-0-0

Zpráva KR
Zpráva nebyla dodána.
Ses. Macková: ve středu 26.6.2013 bude na ústředním sekretariátu schůzka ke Svatováclavské
révě.
Zpráva DR (materiál 2)
Br. Kopecký: v pondělí 27.5.2013 proběhlo rozšířené zasedání Duchovní rady s duchovními
rádci žup. Spolu s 15 kněžími se zúčastnil se i otec arcibiskup Jan Graubner.
Br. Zelina: kladně hodnotí setkání župních duchovních rádců; duchovní cvičení by mělo být i
pro Orly středního věku, duchovní cvičení by měla být v každé oblasti (např. severní Morava,
střední Čechy…)
Ses. Brandejsová: taková cvičení by měla probíhat v rámci žup, není nutné je zahrnovat
do ústředních akcí;
Ses. Tománková: exercicie s otcem Graubnerem byly určeny pro mladé Orly; v důsledku
posunutí věkové hranice vznikla nekompaktní skupina, kde jsou jak náctiletí tak i ti, kteří již
překročili hranici 35ti let; živý růženec v orelské organizaci – v kompetenci Jany Pítrové, která
bude pozvána sekretariátem na zasedání DR; pouť na svatý Hostýn-je možno se ubytovat?
Ses. Macková: ubytovací formulář je ke stažení na webových stránkách, k ubytování je ještě
hodně míst volných.
Br. Kopecký: br. Pěcha navrhl každodenní sloužení mše svaté za živé i zesnulé členy Orla.
Z hlediska DR tento požadavek není splnitelný.
VP/455/21 VP bere na vědomí zprávu Duchovní rady.

9-0-0

Zpráva RM (materiál 3, 3a)
Byla předložena písemná zpráva.
Ses. Tománková: letošního táboru FICEP se zúčastní 4 účastníci a 2 vedoucí.
Br. Zelina: v rozpočtu 2014 by měla být vyčleněna větší částka na tábor FICEP, aby se mohla
zúčastnit i mládež z vícečetných rodin;
Br. Kotík: v roce 2014 bude tábor FICEP v Německu v okolí Frankfurtu;
VP/456/21 VP schvaluje delegaci na tábor FICEP konaného ve dnech 4.-10.8.2013 v severní
Itálii v počtu 4 účastníků a 2 vedoucích.
pro 8, proti 0, zdržel se 1
Byla předložena pravidla pro hrazení ústředních akcí.
VP/457/21 VP schvaluje, aby vyúčtování ústředních akcí soutěžního charakteru pořádaných
RM podléhalo soutěžnímu řádu Orla ve znění finančních pravidel pro pořádání ústředních
akcí.
9-0-0
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VP/458/21
VP schvaluje u nesoutěžních ústředních akcí následující finanční pravidla:
proplatit příspěvek na ubytování pro účastníka do 200,-Kč na osobu a noc, náklady
na ubytování lektorů a lektorné, smluvní zajištění pronájmu, doprava materiálu, lektorů a
organizátorů, spotřební materiál.
9-0-0
VP/459/21
VP schvaluje, aby proplácení jiných nákladů souvisejících s ústřední akcí
podléhalo schválení výkonného předsednictva.
9-0-0
VP/460/21
VP schvaluje, že vyúčtování se provádí na formulářích vydaných ústředním
sekretariátem. Veškeré účetní doklady uznatelných nákladů akce, které ze svého rozpočtu bude
proplácet ústředí Orla, budou vydány pořadatelem v originálech.
9-0-0
VP/461/21 VP bere na vědomí zprávu Rady mládeže.

9-0-0

Zpráva RS
Na podzim proběhne v Brně setkání orelských seniorů, pozvánka vyjde v časopisu Orel 2013/3;
v radě je třeba obsadit místo člena po zesnulém br. Blahovi; do žup by měla jít výzva
k návrhům kandidáta;
VP/462/21 VP bere na vědomí zprávu Rady seniorů.

9-0-0

Zpráva EHR
Zpráva nebyla dodána.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp: na ústředním sekretariátu proběhla kontrola účetnictví za první čtvrtletí roku 2013.
Kontrola nezjistila žádnou velkou závadu.
VP/463/21 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.

9-0-0

6. Zpráva Florbalové komise (materiál 4, 4a)
Informace o sedmém ročníku OFL byly rozeslány do žup. Termín odevzdání přihlášek –
do 24.7.2013; start soutěže – říjen 2013; startovné zachováno ve stejné výši jako uplynulý
ročník;
VP/464/21 VP schvaluje startovné OFL na sezónu 2013/2014 dle přílohy č.2.
8-0-0
(br. Častulík mimo zasedací místnost)
VP/465/21 VP schvaluje rozpočet OFL na sezónu 2013/2014 dle přílohy č.1 a doporučuje jej
zahrnout do rozpočtu Orla o.s. na rok 2014.
8-0-0
(br. Častulík mimo zasedací místnost)
7. Plán akcí TVR, KR, DR, RM a RS na rok 2014, docházka členů odborných rad 2012 a
2013 a závěry k ní (materiál 5,6,7)
Písemně byly předloženy plány akcí na rok 2014 TVR, DR a RM.
VP/466/21 VP schvaluje kalendář sportovních akcí na rok 2014.
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VP/467/21 VP schvaluje plán akcí Duchovní rady na rok 2014.

9-0-0

VP/468/21 VP schvaluje plán akcí Rady mládeže na rok 2014.

9-0-0

Odešla ses. Tománková.
Ses. Macková: vzhledem k tisku kalendářů je nutné dodat akce KR.
8. Průběžné plnění rozpočtu (materiál 8, 8a, 8b a 8c)
Ses. Macková předložila průběžné plnění rozpočtu a podala návrh na rozpočtové opatření č.2:
do kapitoly Propagační předměty se přesune 45.000,- Kč z kapitoly FICEP-hry.
VP/469/21 VP bere na vědomí stav průběžného plnění Rozpočtu Orla o.s. k 31.5.2013.
8-0-0
VP/470/21 VP schvaluje rozpočtové opatření č.2: -45.000,-Kč z kapitoly FICEP a +45.000,Kč do kapitoly Propagační předměty.
pro 7, proti 0, zdržel se 1
9. Zprávy ze sekretariátu
Ses. Macková: upozornila na dodržování Jednacího řádu Orla - na jednání odborných rad mají
být zváni ti, kteří dle jednacího řádu mají být zváni. Ses. Macková informovala o předání
vyznamenání in memoriam Janu Kubišovi v Dolních Vilémovicích při slavnostním otevření
muzea v rodném domě Jana Kubiše.
V pondělí 24.6.2013 schůzka Komise pro změnu stanov, po zapracování posledních
připomínek půjdou stanovy k připomínkování do žup.
Vypršel roční termínovaný vklad Orla o.s., příjem z úroku činil 90.000,-Kč; je vhodné opět část
peněz uložit. Byly předloženy nabídky bank, kde máme účet.
VP/471/21 VP souhlasí s uložením části peněz z rezervního fondu na roční termínovaný účet
8-0-0
u banky SBERBANK a část peněz na progresívní růstový účet u SBERBANK.
10. Vyznamenání (materiál 9)
Ses. Jurečková: k dnešnímu dni byly doručeny na ústřední sekretariát následující návrhy
na vyznamenání, všechny byly podány v souladu se Směrnicí o udělování vyznamenání.
VP/472/21 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Konečné z jednoty Ostrožská Nová Ves
a br. Františku Královi z jednoty Uherský Brod.
8-0-0
VP/473/21 VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili ses. Marii Koucké
z jednoty Šonov a br. Jaroslavu Trávníčkovi z jednoty Oldříš.
8-0-0
Ses. Brandejsová: navrhla vyznamenání Čestný zlatý odznak Orla in memoriam pro akad.
malíře prof. Jana Herinka.
VP/474/21
Herinkovi.

VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla in memoriam akad. malíři prof. Janu
8-0-0

11. Různé
Br. Zelina: pouť na Velehrad: 5.7.2013 uctění památky u hrobu mons. Šrámka 9:15 hodin;
chybí pravidelná činnost v jednotách;
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12. Závěr
Ses. Macková poděkovala všem přítomný za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:50 hodin.
Příští zasedání VP bude 29.7.2013.
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