OREL

Zápis ze 14. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 28. listopadu 2016
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 plnění usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS a EHR
6. Majetkové záležitosti jednot
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přítomné přivítal a zahájil zasedání orelskou modlitbou. Konstatoval, že dnešní
zasedání je usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatele zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Sedláčka a
ses. Brandejsovou.
VP/227/14

VP volí ověřovatele zápisu br. Sedláčka a ses. Brandejsovou.

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na doplnění programu a nechal o navrženém programu hlasovat.
VP/228/14 VP schvaluje program jednání.

8-0-0

4. Kontrola plnění usnesení
Ses. Macková přítomné seznámila s plněním usnesení z ústřední rady. Sekretariát rozešle
výzvu, aby se nahlásily jednoty, které vlastní orelský prapor. VP doporučuje doplnit i rok
pořízení a fotodokumentaci. Současně bude zveřejněna i výzva na poutě do poutní knížky
2017. Sekretariát zašle výzvy do jednot.
VP/229/14/ VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP a ÚR k 28.11.2016.

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Br. Juránek: Vyhlášení výsledků letošní OBL proběhne 14. ledna 2017 v Pozořicích.
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Br. Častulík: v letošním roce rekordní počet účastníků v závodech horských kol, závod
horských kol na Ploštině - proběhlo zde celkové vyhlášení. Ústřední závody v plavání
v Blansku: o třetinu více účastníků než v loňském roce.
Proběhl jednorázový turnaj ve florbalu v Semilech - soupeřilo 8 družstev.
Změna termínu: turnaj mužů ve volejbale – 1. dubna 2017, turnaj žen 8. dubna 20174, kadeti
v Křenovicích 18. března 2017. Cyklistická výprava do Francie – přihlášeno 30 účastníků.
V sobotu 3. prosince 2016 rozšířené zasedání TVR na ústředí, začátek v 9.00 hodin.
VP/230/14 VP bere na vědomí zprávu TVR.

8-0-0

Zpráva KR
Zpráva nebyla předložena, předseda omluven.
Ses. Macková – ples 25.2.2017 v Ratíškovicích.
Zpráva DR
Br. Kodeda: dne 15.11.2016 proběhlo setkání DR s duchovním rádcem Orla mons. Janem
Graubnerem. Mons. Graubner vybídl jednoty, aby častěji zvaly kněze na orelské akce.
Ses. Macková: potěší, když členové zasílají na ústřední vyplněné poutní knížky. Zasíláme zpět
s odměnou.
Br. Juránek: nečlenové Orla z Hodonína a z Moravské Nové Vsi dali podnět k zařazení pouti
do Mikulčic 5. července do poutní knížky. Br. Juránek se obrátil na DR s prosbou, aby na pouti
byl zástupce DR.
VP/231/14 VP bere na vědomí zprávu DR.

8-0-0

Zpráva RM
Ses. Macková: školení táborových vedoucích zrušeno pro malý zájem, akce proběhne příští
rok. RM na příští rok chystá ústřední Stiga hokej.
VP/232/14 VP bere na vědomí zprávu RM.

8-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: RS hledá místo, kde by se mohlo konat jarní setkání seniorů.
Br. Juránek: úkol pro členy VP – najít místo s noclehem pro cca 100 účastníků.
VP/233/14 VP bere na vědomí zprávu RS.
Zpráva EHR
Ses. Macková: ústředí podalo žádost o dotace na program III Činnost střešních spolků, na
program IV Údržba a provoz sportovních zařízení, poprvé byla podána žádost v programu X
Významné sportovní akce (mohl být pouze jeden projekt – podáno na OBL). O dotaci z
programu VIII si jednoty žádaly samy, ústředí poskytovalo jednotám na vyžádání seznam
členů.
VP/234/14 VP bere na vědomí zprávu EHR.

8-0-0
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Zpráva ÚRK
předložen dopis od starosty jednoty Uherské Hradiště.
Br. Čáp: v jednotě Uherské Hradiště proběhla letos kontrola ÚRK, byl přítomen i starosta župy.
Jednota nepředložila požadované dokumenty. Revizní komise jednoty přislíbila provést
kontrolu, s výsledky seznámí předsedu ÚRK.
Br. Častulík: byl na schůzi jednoty, členové jednoty byly seznámeny se stavem.
Br. Juránek: VP by mělo uložit ÚRK provést kontrolu v jednotě Uherské Hradiště začátkem
příštího roku.
Br. Čáp: nejdřív by ale měla proběhnout v únoru kontrola revizní komisí jednoty, včetně
kontroly účetnictví s.r.o.
VP/235/14 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.
VP/236/14
Hradiště.

8-0-0

VP ukládá ÚRK provést začátkem příštího roku kontrolu v jednotě Uherské
8-0-0

6. Majetkové záležitosti jednot
Br. Juránek: obec Nivnice zaslala na ústředí nabídku k odkoupení budovy Orla Nivnice.
Neznáme situaci v jednotě, starosta župy zjistí.
7. Různé
- Ses. Macková: pojistná částka za pojištění majetku se za stejných podmínek jako byly letos
podařila pro příští rok snížit.
- Soudem byl Orlu určen mediátor v žalobě, kterou podal JUDr. Focko na určení neplatnosti
výpovědi, která mu byla dána z naší strany pro neplacení nájemného. K dnešnímu dni prostory
užívá a nájem, ani faktury za energie stále neplatí. Přesná částka bude jasná na konci roku
z účetnictví, ale přesahuje 150 tis. Kč. K 31.3.2017 končí podnájem všem právníkům,
o prosloužení zatím nebylo s nikým jednáno, prostory bude zřejmě potřebovat Orel. Právník
doporučuje po skončení nájmu částku vyčíslit a žalobu doplnit (nyní zažalováno o cca 54 tis.
Kč.) Orel za uvedené prostory majiteli objektu řádně platí.
- Klub českých turistů – v turistické brožuře KČT na rok 2017 má Orel jednu stranu
k prezentaci svých akcí.
Br. Juránek: doporučujeme členům, aby se zúčastnili pochodů pořádaných Klubem českých
turistů Novoročního čtyřlístku.
8. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast a požádal o závěrečné požehnání P. Kodedu.
Příští zasedání VP se koná v úterý 17. ledna 2017. Zasedání bylo zakončeno v 16.20.
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