OREL O.S.

Zápis ze 3. zasedání Ústřední rady Orla
konaného dne 24. listopadu 2012 v sídle Orla, Pellicova 2c, Brno

přítomní – viz prezenční listina
Od 8:00 hodin P. Pavel Kopecký a P. Vít Jůza sloužili mši sv. za živé i neživé členy orelské
rodiny. Starosta Orla zahájil zasedání v 9:00 hodin Orelskou modlitbou.
1) Volba orgánů ÚR
Předsedajícím zasedání byl navržen starosta Orla br. Juránek. Br. Juránek konstatoval, že je
přítomný nadpoloviční počet delegátů, zasedání je tedy usnášeníschopné. Bylo navrženo
pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise a ověřovatelé zápisu.
ÚR/3/97 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková,
ses. Jurečková, br. Juránek.
opt. většina pro
ÚR/3/98 Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Petlach.
opt. většina pro
ÚR/3/99

Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Šustr.
opt. většina pro

ÚR/3/100

Ústřední rada schvaluje ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a br. Jaňuru.
opt. většina pro
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou.
2) Schválení programu
Pracovní předsednictvo předložilo návrh programu zasedání. Br. Juránek stáhl bod programu
14 a vyzval přítomné k doplnění programu. Po návrhu z pléna o zahrnutí Odvolání a volba
předsedy ÚRS v bodu programu 15. Různé bylo hlasováno o následujícím programu:
Program:
1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba volební komise
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Slovo starosty
4. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
5. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
6. Zprávy TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
7. Zpráva ÚRK
8. Volba člena Rady seniorů
9. Schválení plánu činností odborných rad TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
10. Schválení výše členských příspěvků a podílu odvodu na rok 2013
11. Rozpočet na rok 2013
12. Návrhy na vyznamenání
13. Návrh Směrnice na předávání funkcí
14. Zprávy z ústředního sekretariátu – průběžné plnění rozpočtu
- používání registrovaných e-mailových adres
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15. Různé - žádost o příspěvek na odkup části objektu Orla jednoty Hlinsko
- odvolání a volba předsedy ÚRS.
16. Závěr
ÚR/3/101 Ústřední rada schvaluje program jednání dle předloženého návrhu a zapracované
připomínky.
opt. většina pro
3) Slovo starosty
Br. starosta přečetl zdravici od duchovního rádce Orla otce arcibiskupa Jana Graubnera.
Seznámil přítomné s potvrzením účasti otce kardinála Dominika Duky na orelské pouti na sv.
Hostýně v příštím roce. Starosta informoval o svých návštěvách v jednotách.
ÚR/3/102

Ústřední rada bere na vědomí slovo starosty.

opt. většina pro

4) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
Ses. Jurečková předložila přehled přijatých usnesení Ústřední rady Orla. Br. Juránek vyzval
přítomné k dotazům.
ÚR/3/103

Ústřední rada bere na vědomí stav plnění usnesení k 24.11.2012.
opt. většina pro, 1 se zdržel
Mandátová komise podala zprávu, že je přítomno 37 delegátů z možných 46, zasedání Ústřední
rady Orla je usnášeníschopné.
5) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
Byl předložen přehled přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla.
Ses. Jurečková: ústředí Orla se podílelo: spolu s jednotami Vnorovy a Uherské Hradiště
na organizaci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě – Fotbalové dovednosti, Propinkejte se
na Velehrad, uctění památky u hrobu mons. Šrámka – Velehrad, organizace 100. letého výročí
korunovace sochy P. Marie na sv. Hostýně, sportovní veletrh v Brně Sportlife, br. Juránek, ses.
Macková a br. Kostelka reprezentovali Orel v přímém televizním přenosu v televizi NOE
(možno na vyžádání dodat DVD), zástupci Orla se účastnili pietních aktů: uctění památky
u pamětní desky parašutistů v Muzeu exilu, uctění památek obětem třem odbojům v BrněBohunicích, uctění památky u památníku obětem komunismu v Praze na Úvoze, shromáždění
PTP.
Ses. Macková: Změny v pojištění (hodnoty majetku) je nutno nahlásit na sekretariát do 15.12.
Byla vydána Metodická příručka pro OFL - zdarma do jednot zapojených do OFL. Společný
dodavatel energií – celkem se zapojilo 26 jednot; kontrola z MŠMT – kompletní vyúčtování
roku 2010, do konce roku proběhne kontrola 2011. Rozhodnutí o přidělení dotací pro rok 2012
ústředí obdrželo v březnu, peníze byly na účet Orla připsány až po mnoha jednáních začátkem
listopadu. MŠMT poskytlo celkovou částku 4,9 mil. Kč. Je nezbytně nutné, aby jednoty
formuláře vyplnily řádně, jinak při namátkové kontrole z MŠMT může dojít k vrácení dotace.
Poslední termín podání žádosti pro dočerpání dotací je 12.12.2012.
Orel má k dispozici 50.000,-Kč, poněvadž tuto částku měla dle rozdělení dotací schválených
na jarním zasedání ústřední rady jednota Telnice. Její žádost však MŠMT vyřadilo. Je také
možné, že všechny jednoty nestihnout vyčerpat přidělené částky. Bylo navrženo, aby VP mělo
možnost nedočerpané prostředky přerozdělit.
Br. Juránek: novým předsedou Českého olympijského výboru byl zvolen Ing. Jiří Kejval;
Sazka – insolv. správce přeposlal na účet Orla 321.967,-Kč.
Br. Juránek vyzval přítomné k dotazům ke všem informacím.
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Br. Jůza: Vysoké nad Jizerou – zrušení jednoty; VP zrušení jednoty neakceptovalo; župa se
odvolala k ÚRS; od ÚRS nedostala odpovědi;
Ses. Macková: dle stanov má každá jednota přidělené IČO; VP požádalo o doložení zrušení
IČA. Doklad nebyl do dnešního dne dodán.
Br. Juránek: pokud bude doklad doručen na ústředí, na příštím zasedání VP bude předloženo
k jednání.
Br. Vicherek: jaké jsou nejčastější chyby ve vyúčtování VPP?
Ses. Macková: nesmí být zahrnuto roční vyúčtování, náklady pouze roku 2012. Neinvestiční
dotace je do výše 40.000,-Kč, nad 40.000,- investiční dotace – nelze použít na čerpání dotací
z MŠMT.
ÚR/3/104 Ústřední rada pověřuje VP přerozdělením nevyčerpaných prostředků z MŠMT
VPP4 –Provoz a údržba na rok 2012.
opt. většina pro, zdržel se 1
Br. Jůza navrhl usnesení k pokračování jednání ve věci zrušení jednoty Vysoké nad Jizerou.
Br. Juránek navrhl usnesení:
ÚR/3/105 Ústřední rada ukládá VP zrušit na základě doloženého zrušení IČA jednotu Vysoké
nad Jizerou.
opt. většina pro, zdrželi se 4, proti 0
ÚR/3/106 Ústřední rada bere na vědomí zprávu o činnosti VP.
opt. většina pro, zdržel se 1, proti 0
6) Zprávy TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Písemně byla předložena zpráva TVR.
Br. Juránek: k Soutěžnímu řádu jsou připomínky, VP vzalo koncept Soutěžního řádu
na vědomí, od zasedání VP je Soutěžní řád dopracováván.
Ses. Macková: Florbalová komise - nesouhlasí kategorie v Soutěžním řádu, kategorie OBL
nejsou v souladu se Soutěžním řádem.
Br. Zelina: vyzval přítomné, aby nahlásili zástupce župních TVR na setkání se členy TVR Orla
ČR, které se koná v sobotu 1.12.2012 v hotelu Allvet v Drnovicích u Vyškova.
ÚR/3/107 Ústřední rada bere na vědomí zprávu TVR.

opt. většina pro

Písemně byla předložena zpráva KR.
ÚR/3/108 Ústřední rada bere na vědomí zprávu KR.

opt. většina pro

Písemně byla předložena zpráva DR.
ÚR/3/109 Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR.

opt. většina pro

Písemně byla předložena zpráva RM.
ÚR/3/110 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RM.

opt. většina pro

Písemně byla předložena zpráva RS.
ÚR/3/111 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RS.

opt. většina pro

Písemně byla předložena zpráva EHR.
Br. Německý: EHR nesplnilo úkoly z minulého zasedání ÚR:
• Ústřední rada ukládá EHR vypracovat stanovisko k podmětu ÚRK ve věci výběrových
řízení v Orlu o.s. a
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• Ústřední rada ukládá EHR připravit varianty na změnu koeficientu ve Směrnici č. 10
o přerozdělování finančních prostředků Orla o.s. v bodě 5 – Dotace ze státního rozpočtu
na provoz a údržba sportovních zařízení, Klíč pro rozdělování – tak, aby byla více
ohodnocena vnější plocha upravovaná oproti vnější ploše neupravované.
Ses. Macková: tabulka s koeficientem byla vypracovaná br. Šmoldasem, není zřejmé, jak byly
plochy zatřiďovány ke koeficientům (jaké konkrétní plochy jsou brány za upravované). Lze
provést pouze modelový přepočet – hru s čísly. EHR navrhla, aby prostředky byly přerozděleny
ve stejné výši, jako je poskytuje MŠMT dle svého klíče.
Br. Grenar: koeficient se zvýšil nebo snížil; na upravované plochy by měl být vyšší přepočtový
koeficient než na plochy neupravované.
Ses. Macková: vyjádření EHR je v písemné zprávě EHR
Br. Juránek: br. Grenar by se měl zúčastnit zasedání EHR.
Br. Německý: konstatoval, že úkol pro EHR přetrvává, br. Grenar by se měl zúčastnit zasedání
EHR.
ÚR/3/112

Ústřední rada bere na vědomí zprávu EHR.

opt. většina pro, zdrželi se 2, proti 0

7) Zpráva ÚRK
Br. Čáp: přednesl zprávu ÚRK. ÚRK provádí kontrolu dle předpisů. Kontrola na ústředí Orla:
došlo k zefektivnění provozu (úspora energií, telefonů, vymáhání pohledávek,…). ÚRK bylo
pověřeno kontrolou v jednotě Troubelice, Plzeň a Slavkov u Opavy. Troubelice – nebyla
předána funkce, proto byla navržena směrnice o předávání funkcí. Kozinova župa téměř
nefunguje, župa se neschází. Činnost Komise ke změně stanov – činnost je téměř nulová.
Na úpravu stanov je třeba svolat sjezd, stanovy nutno dopředu prodiskutovat. ÚRK navrhuje
stanovit zásady čerpání nákladů pro akce jednotlivých odborných rad, a to buď formou interní
směrnice nebo podobného dokumentu, projednat a schválit směrnici o předávání funkcí v Orlu,
urychlit práci na úpravách stanov a mj. řešit i členství právnických osob.
Br. Grenar: zpráva ÚRK by měla být dodatečně rozeslána delegátům.
ÚR/3/113 Ústřední rada bere na vědomí zprávu ÚRK.

opt. všichni pro

8) Volba člena Rady seniorů
Nebyl dodán žádný návrh. Volba neproběhla.
Ses. Macková: člen RS může být dovolen na jarním zasedání ÚR.
9) Schválení plánu činností odborných rad TVR,KR, DR, RM, RS, EHR
Byl předložen plán činnosti TVR na rok 2013.
opt. většina pro
ÚR/3/114 Ústřední rada schvaluje plán činnosti TVR na rok 2013.
Byl předložen plán činnosti KR na rok 2013.
ÚR/3/115 Ústřední rada schvaluje plán činnosti KR na rok 2013.
opt. většina pro, zdržel se 1
Byl předložen plán činnosti DR na rok 2013.
ÚR/3/116 Ústřední rada schvaluje plán činnosti DR na rok 2013.

opt. většina pro

Byl předložen plán činnosti RM.
ÚR/3/117 Ústřední rada schvaluje plán činnosti RM na rok 2013.
opt. většina pro, zdržel se 1
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Byl předložen plán činnosti RS na rok 2013.
ÚR/3/118 Ústřední rada schvaluje plán činnosti RS na rok 2013.

opt. většina pro

Byl předložen plán činnosti EHR na rok 2013.
Br. Německý: plán EHR se stále kopíruje a chybí zde datum, k jakému budou jednotlivé úkoly
splněny; potom nedojde k výsledku.
Br. Zelina: EHR by měla metodicky pomáhat nižším orgánům.
ÚR/3/119 Ústřední rada schvaluje plán činnosti EHR na rok 2013 s připomínkou, že ÚR trvá
na splnění úkolu z usnesení ústřední rady ÚR/2/79 a ÚR/2/91 do konce 1. čtvrtletí 2013.
opt. většina pro
10) Schválení výše členských příspěvků a podílu odvodu na rok 2013
Usnesení – viz materiál 10
Ses. Macková: návrh změny směrnice – viz písemný materiál
Br. Německý: připomínka: ve směrnici by mohlo být: UR může schválit dodatečné řádné
členské příspěvky.
Br. Hořínek: Jaký je důvod převádět 100% příspěvků.
Macková: ústředí musí ze svého účetnictví doložit na MŠMT výši přijatých čl. příspěvků. Je
nutno uvést do souladu odevzdávané seznamy členů a výši příspěvků.
Br. Jůza: Navrhl členský příspěvek pro právnické osoby 10.000,- Kč.
Ses. Macková: na ústředí byla doručena členská přihláška KAJAKu VUT, právnické osoby;
při generování seznamu členů pro MŠMT – nalezen Beachvolejbal členem jednoty Komín.
Vůči MŠMT nesmí být v seznamu právnické osoby. Orel není asociace. VP vyřadilo
Beachvolejbal z evidence, v registru členů uvedeny nepravdivé informace, jednota Komín se
odvolala k ÚRS. V současné době v řešení.
Br. Juránek: ÚR může stanovit právnickým osobám výši čl. příspěvků – např. 10.000,- Kč,
stanovením příspěvků by došlo ke zlegalizování těchto členů. Druhou možností je, že musí
dojít ke změně stanov. Porušením dotačních podmínek může dojít k zastavení dotací. Jako
asociace by Orel měl velké problémy se získáním dotačních prostředků.
Br. Grenar: VP si mělo pozvat zástupce jednoty, aby situaci objasnilo.
Br. Jůza navrhl doplnění stanov: členem Orla se může stát fyzická osoba
Ses. Macková: změna stanov v tomto bodě je v kompetenci sjezdu; br. Grenara telefonicky
zvala k účasti na VP dne 22.10.2012.
Br. Jůza: ve směrnici o přerozdělování finančních prostředků by mělo být uvedeno, k jakému
datu se počítá věk.
Ses. Macková: počítá se věk, kterého člen dosáhne v daném roce, pro který jsou stanovené
příspěvky;
ÚR/3/120 Ústřední rada schvaluje výši čl. příspěvků pro rok 2013 následovně: ročník 1995–
1944 200,- Kč a ostatní osoby 100,-Kč.
opt. většina pro, proti 1, zdržel se 0
ÚR/3/121 Ústřední rada schvaluje změnu čl. 2 odstavec 2 směrnice č.10 o přerozdělování
finančních prostředků.
opt. většina pro, 1 proti, zdrželi se 3
11) Rozpočet na rok 2013
Ses. Macková předložila vyrovnaný rozpočet na rok 2013. Br. Juránek vyzval přítomné
k připomínkám a dotazům.
ÚR/3/122 Ústřední rada schvaluje rozpočet Orla na rok 2013.
pro 33, zdržel se 3, proti 0
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12) Návrhy na vyznamenání
Byly předloženy návrhy na vyznamenání. Podávání návrhů je dáno směrnicí o vyznamenáních
Orla. V udělování vyznamenání je posloupnost. Udělení Medaile za zásluhy je v kompetenci
ÚR. Na webu www.orel.cz v sekci Ke stažení – Formuláře je ke stažení formulář Žádost
o vyznamenání. VP všechny předložené návrhy projednalo a doporučuje ÚR ke schválení.
ÚR/3/123 Ústřední rada schvaluje udělení stříbrné Medaile za zásluhy br. Františku
Urbánkovi z jednoty Šitbořice, ses. Věře Haluzové z jednoty Zlín, br. Petru Voleskému z jednoty
Česká Třebová, br. Václavu Jiřímu Vostřezi ze Svatováclavské župy v exilu a br. Květoslavu
Eliášovi ze Svatováclavské župy v exilu.
35 pro, zdržel se 1, proti 0
ÚR/3/124
Ústřední rada schvaluje udělení bronzové Medaile za zásluhy br. Františku
Pavkovi z jednoty Norovy, br. Ladislavu Cmajdálkovi z jednoty Valašské Klobouky,
in memoriam br. Josefu Nesvadbovi z jednoty Malenovice, ses. Marii Hlavicové z jednoty BrnoKomín, br. Bohumíru Kaštovskému z jednoty Nový Jičín a br. Karlu Chrobákovi
ze Svatováclavské župy v exilu.
35 pro, zdržel se 1, proti 0
13) Návrh Směrnice o předávání funkcí v Orlu
Ses. Macková: tato směrnice vznikla na základě podnětu ÚRK, základ zpracován členy ÚRK.
V diskuzi vyvstaly připomínky, které byly zapracovány.
Ústřední rada schvaluje směrnici č. 11 O předávání funkcí v Orlu..
pro 33, proti 0, zdržel se 3
14) Zprávy z ústředního sekretariátu –
a) průběžné plnění rozpočtu
Ses. Macková předložila průběžné plnění rozpočtu. Pohledávky Orla o.s.: pojištění majetku,
za OFL jednoty dluží ústředí. Příslib splátek do letošního roku je cca 500.000 Kč.
Ses. Macková vyzvala přítomné k dotazům.
Na žádost bude seznam jednot, které dluží, spolu s výší pohledávky rozeslán do žup.

ÚR/3/125

b) používání registrovaných e-mailových adres
Ses. Jurečková předložila přehled jednot, které dodaly na základě usnesení z minulé ÚR
formulář Žádost o uznání e-mailových adres. Jednoty si mohou zřídit adresu s doménou
„orel.cz“. V případě zájmu jednoty o adresu s doménou „orel.cz“, adresu zřídí správce IT a
předá přístupové údaje jednotě. Ta si sama může zřídit přesměrování na další elektronické
adresy dle své potřeby. Bude zaveden jednotný systém – např. blucina@orel.cz
15) Různé
a) Žádost o příspěvek na odkup části objektu Orla jednoty Hlinsko
Byla předložena Žádost o příspěvek na odkup části objektu Orla jednoty Hlinsko spolu
s návrhem kupní smlouvy. Z diskuze vyplynulo, že župa Orlická není o záměru informována,
jednotám nelze poskytovat příspěvky, majetek by mohl zůstat ve vlastnictví Orla ČR,
odpovědnost za majetek lze prostřednictvím ošetřené smlouvy přenést na jednotu; jednota je
funkční, má mladé členy, Hlinsko je okresní město;
ÚR/3/126

Ústřední rada akceptuje smlouvu o odkupu části objektu č. p. 41 v Hlinsku, parc.č.

97/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 196 m2 a
o výměře 196 m2 mezi Orlem o.s. a městem Hlinskem.

parc.č. 97/1, zastavěná plocha a nádvoří

opt. většina pro, zdrželi se 2, proti 0
b) odvolání a volbu nového předsedy ÚRS
Br. Jůza: navrhl odvolání a volbu nového předsedy ÚRS.
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Ses. Macková: ÚRS pracuje, má k řešení několik podnětů, s ústředím komunikuje.
Br. Holomek: pokud se někdo má odvolat, měl by mít možnost se k tomu vyjádřit.
Ústřední rada odvolává z funkce předsedu ÚRS.
pro – 1, proti 25, zdržel se 2
Usnesení nebylo přijato.
c) Soutěžní řád
Byl předložen Soutěžní řád pro rok 2013. TVR by měla zapracovat připomínky, dokončit návrh
Soutěžního řádu a předložit úplně hotový ke schválení na jarním zasedání. Zatím platí stávající,
který není časově omezen. Pouze se přizpůsobí kategorie.

ÚR/3/127 Ústřední rada ukládá TVR provést aktualizaci Soutěžního řádu na rok 2013
k jarnímu zasedání Ústřední rady Orla 2013, na kterém bude schválen.
opt. většina pro

d) Jednota Syrovín
Ses. Macková seznámila přítomné se stížností starosty jednoty Syrovín br. Štěpána Kuchaře a
stížnost skupiny občanů obce Syrovín, kteří se chtějí stát členy jednoty Syrovín.
ÚR/3/128
Šilingrově.

Ústřední rada pověřuje ÚRK provedením kontroly jednoty Syrovín v župě
opt. většina pro

e) Cyklopouť na Slovinsko
Br. Vejvar: poznávací cyklopouť na Slovinsko v roce 2013; DVD o Srbské Lužici – typ
na další cyklovýlet; dotaz na šití nových orelských krojů - sekretariát zajistí kontakt
na švadlenu;
f)
Rada mládeže předložila Orelský vzdělávací systém. Do žup byl rozeslán dotazník jednotám
na požadované vzdělávání.
g)
Br. Německý: proč VP schválilo příspěvek jednotě Lichnov, když předchozí ÚR jej zamítla?
Ses. Macková: na ÚR nebyly známy všechny informace; jednota dlužila za stavební práce,
hrozilo podání do konkurzu, pomoc slíbila i Obec Lichnov za podmínky, že Orel pomůže také.
Orel půjčil 100.000,- Obec dala 385.000,- Kč
Br. Německý: proč pouze některé jednoty dostaly možnost získat příspěvek na pořízení
badmintonových setů, proč výzva nešla na župu Metodějovu?
Ses. Macková: Jednalo se o grant Jihomoravského kraje. Možnost získat příspěvek měly pouze
jednoty na území JMK. Z župy Metodějovy byla oslovena jednota Čebín. Starosta jednoty již
v daném programu grantu JMK měl podánu žádost na opravu podlahy. Byly schváleny
na mimořádném zasedání VP půjčky jednotám a župám k dofinancování.
Br. Německý: usnesení VP – odvod částky jednotou Vísky na účet ústředí?
Macková: ústředí Orla zaplatilo odvod po kontrole investiční dotace. Jednota Vísky měla
původně zaplatit vyšší částku, ale část byla prominuta; zbývající částku jednota stále ústředí
dluží.
Br. Německý: jakým způsobem byla vybrána delegace na zimní hry Ficep, OBL - na webu
chybí výsledky za 4 běžecké závody; chyběly propozice na běh v Moravských Budějovicích,
nejsou průběžné výsledky;
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Ses. Macková: v těchto dnech má být spuštěný nový web;
Br. Zelina: v září proběhlo soustředění v Lanškrouně, předseda TVR navrhl a TVR schválila
delegaci na zimní hry FICEP; předseda vyzval k nahlášení zájemců na FICEP;
Br. Německý: župa Metodějova neobdržela výzvu k nahlášení zájemců o účast na zimních
hrách Ficep.
Macková: ani župa Sedlákova nebyla vyzvána k nominování sportovců. Dle průzkumu v jiných
župách žádná výzva z TVR nebyla.
Br. Zelina: Dne 7.11. oslavil mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, 20. výročí
inaugurace do biskupského úřadu. Ústředí zašle otci arcibiskupovi gratulační dopis.
Br. Kočí: Výstava, která byla ke zhlédnutí během orelské pouti na Sv. Hostýně o životě kněží
Jana Buly a Václava Drboly, může putovat. Výstava byla již instalovaná v Arcibiskupském
gymnásiu v Kroměříži;
Do žup půjde výzva, aby jednoty, které mají o zapůjčení výstavy zájem, se nahlásily na ústředí.
Br. Kočí: postavení památníku Orla na sv. Hostýně; nutno jednat znovu s Maticí
svatohostýnskou;
ÚR/3/129 Ústřední rada pověřuje Radu seniorů prověřením možnosti vybudování orelského
památníku na Sv. Hostýně.
opt. většina pro
Návrhová komise seznámila přítomné s usneseními, o kterých bylo v dnešním zasedání
hlasováno.
ÚR/3/130 Ústřední rada schvaluje správnost usnesení předložených návrhovou komisí.
opt. většina pro, zdržel se 1
16) Závěr
Ses. Macková poděkovala přítomným za účast a zasedání zakončila ve 14: 40 hodin.
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