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Zápis z 5. zasedání Výkonného předsednictva Orla, 
konaného dne 17. října 2011  

v zasedací místnosti 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. Příprava materiálů ústřední rady  
6. Různé 
7. Závěr 

 
1. Zahájení – orelská modlitba: 
První místostarostka zahájila jednání a požádala P. Kopeckého o Orelskou modlitbu. 
 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
První místostarostka určila zapisovatele ses. Jurečkovou a navrhla ověřovatele zápisu – 
br. Zelinu a br. Kambu. 
 
VP/119/5   VP volí ověřovatele zápisu br. Zelinu a br. Kambu.                     (10-0-0) 
 
3. Schválení bodů programu 
První místostarostka nechala schválit navržený program. 
 
VP/120/5   VP schvaluje program jednání.                       (10-0-0) 
 
4. Kontrola usnesení 
V příloze byla předložena přijatá usnesení z předchozích zasedání výkonného předsednictva. 
Stále ještě není dokončen zápis auditu, který proběhl v letošním roce. Bude předložen v rámci 
kontroly usnesení ÚR s doplněním všech připomínek zúčastněných osob. Br. Německý 
na zasedání Ústřední rady připraví Soutěžní řád Orla se zapracovanými připomínkami z žup. 
Přišel br. Juránek. 
Předseda EHR br. Kamba podal zprávu, že EHR se z důvodu omluvy účasti členů nesešla.  
K požadovanému finančnímu příspěvku jedné z žup vyslovil negativní postoj a objasnil ho. 
Materiály pro ÚR  - schéma rozpočtu na rok 2012 byly zaslány členům EHR e-mailem. 
  
VP/121/5   VP bere na vědomí stav plnění usnesení výkonného předsednictva  k 17.10.2011. 

(11-0-0) 
 

5. Příprava materiálů ústřední rady  
Ses. Macková předložila Návrh na změnu Jednacího řádu Orla. Br. Kamba podal návrh, aby 
výkonné předsednictvo doporučilo ústřední radě zadat úkol přípravy novely jednacího řádu. 
Ses. Brandejsová poznamenala, že Jednací řád Orla by měl jít k připomínkování do žup. 
Změnami jednacího řádu by se měly zabývat i nově zvolené odborné rady. 
 
VP/122/5   VP doporučuje ústřední radě schválit na svém zasedání dne 22.10.2011 provedení 

změn v jednacím řádu dle přílohy.             (11-0-0) 
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Ses. Macková předložila Návrh Volebního řádu ÚR Orla pro volbu předsedy, místopředsedy a 
členů Odborných rad a Ústředního rozhodčího sboru dne 22.10.2011. Proběhla diskuse, zda 
by volba do Tělovýchovné rady (dále TVR) měla proběhnout dle odvětví sportu.  Z pléna 
vzešel názor, že TVR by měla zaštiťovat sport jako celek. Dále se diskutovalo o způsobu, 
jakým se kandidáti do odborných rad budou moci představit. 
 
VP/123/5   VP doporučuje ústřední radě schválit na svém zasedání dne 22.10.2011 volební 

řád dle přílohy.                     (10-0-0) 
(jeden člen VP mimo místnost) 

Ses. Macková předložila Návrh systému voleb do odborných rad. Proběhla diskuse o počtu 
členů jednotlivých rad.  
 
VP/124/5   VP navrhuje ústřední radě na svém zasedání dne 22.10.2011 ke schválení počet a 

názvy odborných rad: Tělovýchovná rada, Kulturní rada, Duchovní rada, Rada 
mládeže, Rada seniorů a Ekonomicko-hospodářská rada.            (9-0-1) 

 
Ses. Macková předložila návrh počtu členů jednotlivých rad. Ses. Kellerová podala 
protinávrh: 
 VP navrhuje, aby Rada seniorů měla pouze 5 členů.                     (4-0-6) 

 Usnesení nebylo přijato. 
Ses. Hrazdírová podala protinávrh: 
VP navrhuje, aby u volby členů do TVR byly rozlišeny garanty sportu.              (4-6-0) 

Usnesení nebylo přijato. 
Ses. Hrazdírová podala návrh, aby proběhlo hlasování jednotlivě o různých sportech.   (2-2-6) 

Návrh nebyl přijat. 
 

VP/125/5   VP doporučuje ústřední radě na svém zasedání dne 22.10.2011 schválit počty 
členů jednotlivých rad: Tělovýchovná rada (bez rozlišení garantů sportu) 11 členů, 
Kulturní rada 7 členů, Duchovní rada 7 členů, Rada mládeže 7 členů, Rada 
seniorů 7 členů a Ekonomicko hospodářská rada 5 členů.            (6-3-1) 

 
Ses. Macková předložila rozpočet na rok 2012. Proběhla diskuse k jednotlivým položkám 
rozpočtu. Pronájem prostor v současném sídle Orla je drahý, do budoucnosti je třeba zajistit 
přestěhování ústředí. Mezi hlavní požadavky na nové sídlo Orla jsou nižší náklady 
na pronájem, dostupnost MHD a větší kapacita parkovacích míst. Další možné snížení výdajů 
a snaha o vyrovnaný rozpočet – k diskuzi na ÚR – výše členských příspěvků, procento 
odvodů na ústředí, pojištění nemovitostí. Nastavena úsporná opatření a vymáhání pohledávek. 
 

VP/126/5   VP bere na vědomí předložený rozpočet na rok 2012 a doporučuje Návrh 
rozpočtu na rok 2012 k projednání na ústřední radu dne 22.10.2011.      (10-0-1) 

 
Ses. Macková předložila návrh členů do ústředních Odborných rad a do Ústředního 
rozhodčího sboru. Na VP se obrátili jak jednotliví členové Orla, tak zástupci žup se žádostí, 
aby výkonné předsednictvo v souladu s Jednacím řádem navrhlo kandidáty. 

VP/127/5   VP bere na vědomí předložený seznam kandidátů pro volby do Odborných rad a 
do Ústředního rozhodčího sboru dle přílohy č.1 a doporučuje jej k předložení 
na ústřední radu dne 22.10.2011.                                  (9-2-0) 

 
Ses. Macková podala návrh na pracovní funkce ústřední rady: 
VP/128/5   VP doporučuje ústřední radě  dne 22.10.2011 tyto členy do funkcí: předsedající: 

br. Juránek, pracovní předsednictvo ve složení br. Juránek, ses. Macková, 
br. Kotík, ses. Tománková a br. Zelina, Mandátová komise ve složení 
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br. Slavotínek, br. Častulík a další z pléna, Návrhová komise: br. Čáp a další 
z pléna, Zapisovatelka: ses. Jurečková, ověřovatelé: br. Kamba a další z pléna, 
Volební komise: br. Gazárek, br. Holomek a další z pléna, technické zabezpečení 
pro Volební komisi: br. Šmoldas.                    (9-0-1) 

Br. Kamba byl mimo zasedací místnost. 

 

Br. Zelina podal návrh na změnu navrženého programu ústřední rady. Dále upozornil, že 
ústřední rada konaná na jaře rozhodla o provedení interního auditu. Ústřední rada dne 
22.10.2011 by měla být seznámena s výsledkem. Br. Kostelka upozornil, že ústřední radě 
doposud nebyl předložen výsledek hospodaření za rok 2010, dále že ústřední rada stanoví a 
deleguje zástupce v SAZCE, a.s. a v Zeleném ostrově o.s. Br. Kotík by tedy měl na ústřední 
radě podat zprávu o hospodaření ve zmíněných orgánech. Dále ještě br. Kostelka upozornil 
na nutnost podat ústřední radě zprávu o již zmíněném interním auditu. Tyto body br. Kostelka 
navrhl zahrnout do programu ústřední rady. 

VP/129/5   VP pověřuje br. Kotíka předložením písemné zprávy o činnosti SAZKA, a.s. a 
Zeleného ostrova o.s.                  (10-0-1) 
 
VP/130/5   VP ukládá místostarostce ses. Mackové předložit ústřední radě výsledovku účetní 

uzávěrky za rok 2010.               (10-0-1) 

VP/131/5   VP doporučuje ke schválení ústřední radě, konané dne 22.10.2011 dle připomínek 
upravený program dle připomínek (viz. příloha).            (11-0-0)
  

6. Různé 

Starosta br. Juránek podal zprávu o průběhu výběrového řízení na pracovní pozici generálního 
sekretáře Orla. Předkládá návrh na usnesení jmenování nového generálního sekretáře dle 
zápisu z výběrového řízení. Br. Gabriel žádá informaci, kolik uchazečů se přihlásilo 
v původně (neprodlouženém) stanoveném termínu. Ses. Macková vyhledala v dokumentaci 
informace – 4 se přihlásili do konce července, 6 do konce srpna. Důvodem k prodloužení 
termínu pro podávání přihlášek bylo usnesení výkonného předsednictva z 20.6.2011 – 
zveřejnit podmínky výběrového řízení na generálního sekretáře v Katolickém týdeníku. Číslo, 
ve kterém nejdříve mohl být inzerát zveřejněn, by vyšlo po termínu podávání přihlášek. 
Br. Kamba poznamenal, že dočasně tuto funkci zastávala ses. Macková, proto je nutné 
nejdříve ukončit se. Mackové tuto dočasnou funkci. 

VP/132/5   VP odvolává z funkce generálního sekretáře Ing. Miluši Mackovou.            (7-3-1) 

VP/133/5   VP jmenuje Ing. Marii Jurečkovou, Ph.D. od 18. 10.2011 generální sekretářkou 
Orla.                   (7-3-1) 

VP/134/5   neveřejné usnesení                           (7-3-1) 

Ses. Kellerová  vyzvala Marii Jurečkovou k představení.     
   

Ses. Macková předložila žádost jednoty Borkovany o příspěvek na vodovodní přípojku 
ve výši 16.500,- Kč, kterou jednota vybudovala v roce 2010. 

VP/135/5   VP nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 16.500,-Kč Orlu jednotě 
Borkovany na úhradu vodovodní přípojky.                (11-0-0) 

Br. Kotík zaslal zprávu z FICEP. 

VP/136/5   VP bere na vědomí zprávu ze zasedání sportovní komise FICEP ve dnech 16. až 
18 září 2011.                          (11-0-0) 
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Ses. Macková informovala o vyznamenání Cenou města Uherský Brod, kterou obdrží dne 
27.10.2011 br. Josef Koller – bývalý starosta župy Velehradské. 

Ses. Macková předložila dopis od br. Hály z jednoty Šitbořice ohledně OFL. Předáno 
k zamyšlení TVR. 

Dále proběhla diskuse o udělování vyznamenání členům Orla. Ústředí Orla obdrželo několik 
návrhů na vyznamenání. Úkolem pro nově vzniklou Radu seniorů bude navrhnout postup a 
pravidla vyznamenání, je nutní také vést evidenci. 

VP/137/5   VP uděluje stříbrnou pamětní medaili bratru Klimentu Stehlíkovi z jednoty Žďár 
nad Sázavou u příležitosti jeho 90tých narozenin a sestře Aleně Blahové z jednoty Nové Město 
na Moravě u příležitosti jejích 80tých narozenin. 

Ses. Macková členy VP seznámila s pozvánkou: Česká biskupská konference – sekce 
pro mládež. Pozvánka na 17. konferenci o mládeži ve dnech 24. a 25.11.2011; přihlášky 
do 31.10.2011. Starosta požádal ses. Tománkovou o zajištění účasti. 

Br. Zelina informoval o proběhlé Programové konferenci župy Velehradské. 

7. Závěr  

Br. Juránek poděkoval přítomným za účast, P. Kopecký udělil přítomným požehnání a 
br. starosta zasedání v 19:10 ukončil. 

 
 
 


