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Zápis ze 4. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 6. října 2015 

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. Příprava ÚR 

7. Různé 

8. Závěr 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Jednání zahájil br. Juránek, všechny přivítal a začal orelskou modlitbou. 
 

VP je usnášeníschopné. 
 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhl ověřovatele 

zápisu – br. Sedláčka a ses. Brandejsovou, požádal o jejich schválení. 

VP/32/4  VP schvaluje ověřovatele zápisu – br. Sedláčka a ses. Brandejsovou.          7 – 0 –  0                                                                                                                                          

3.  Schválení bodů programu 

Ses. Macková vyzvala k doplnění programu dnešního jednání. Nikdo se nepřihlásil. 
 

VP/33/4  VP schvaluje program dnešního jednání                                                          7 – 0 – 0  
 

4.  Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)  

Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR písemnou formou. Br. starosta se 

vyjádřil k Běhu na Petřín.  

VP/34/4  VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP                                                    7 – 0 – 0 

VP/35/4  VP bere na vědomí stav plnění usnesení ÚR                                                   7 – 0 – 0 
 

 

5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK  

Zpráva TVR (materiál 5) 

Br. Častulík je nemocen, poslal písemný materiál. Návrhy na financování byly zahrnuty do 

tvorby rozpočtu. 
 

VP/36/4 VP bere na vědomí zprávu TVR                                                                       7 – 0 – 0 
 

Zpráva KR  
KR nefunguje. 

Ses. Macková – na konci srpna uzávěrka soutěže Vyrábíme růženec. Popsala všechny výrobky 

a výsledky jsou na webu. Ústředí zakoupí a rozešle ceny. Ústřední ples bude v Blansku 9. 1. 
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2016, nebude krojovaný, ale program bude zajištěn. Pořadatelství s župou Krekovou. Br. 

starosta popsal soutěž v Lubině a pochválil pořadatele.  

Ses. Macková – do rozpočtu zahrnuty částky jako loni. 
 

VP/37/4 VP bere na vědomí zprávu KR                                                                       7 – 0 – 0 
 

Zpráva DR  
 

Br. P. Kopecký je omluven, písemný materiál poslal.  

Ses. Macková - poděkovala všem, kteří se zúčastnili poutě do St. Boleslavi, zvláště 23 

praporečníkům. Poutní knížky budou i v roce 2016, oslovit župy a jednoty. 
 

VP/38/4 VP bere na vědomí zprávu DR                                                                       7 – 0 – 0 
 

Zpráva RM   
Ses. Tománková poslala písemné podklady a seznámila ostatní s činností RM, návrhem akcí na 

rok 2016 a rozpočtem na budoucí rok. FICEP kamp 2016 – návrh, aby byla návaznost na 

celosvětové setkání mládeže se Svatým Otcem (kemp by měl navazovat na toto setkání).  

Br. starosta – je nutné projednat změnu termínu na jednání v Paříži. Nutné dát všechny 

argumenty na papír – prázdniny v Německu, setkání mládeže v Krakově (možnost jet už na 

předprogram setkání). Návrh RM je, aby tábor byl zahájen 31. 7. 2016 večer. Ses. Tománková 

navrhuje, aby na jednání FICEP jel raději br. Josef Kopecký, který byl na FICEP kempu. 
 

VP/39/4 VP ukládá členům delegace na jednání FICEP v Paříži domluvit jiný termín kempu 

                                                                                                                                         7 – 0 – 0   

VP/40/4 VP schvaluje na jednání FICEP  br. Josefa Kopeckého místo ses. Dany Tománkové 

                                                                                                                                         7 – 0 – 0 

VP/41/4 VP bere na vědomí zprávu RM                                                                       7 – 0 – 0 
 

Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová poslala písemné podklady. Připomenout v župách tradiční setkání seniorů – 

letos 22. 10. 2015. Poděkovala br. Kostelkovi a pracovníkům ústředí za zajištění letošního 

Setkání jubilantů. 
 

VP/42/4 VP bere na vědomí zprávu RS                                                                          7 – 0 – 0 

                    

Zpráva EHR  

Br. Kamba – EHR projednávala rozpočet na rok 2016 a doporučuje jej ke schválení. 
 

 VP/43/4 VP bere na vědomí zprávu EHR                                                                      7 – 0 – 0 
 

Zpráva ÚRK  
Br. Čáp – omluven. Ses. Macková seznámila VP s kontrolou ÚRK, zápis ještě není k dispozici, 

ÚRK se dohodla, že kontroly bude provádět na ústředí 2x ročně, mohli by na kontroly do 

terénu. (župy, jednoty) Např. tam, kde nesplácí půjčky dle harmonogramu. 
 

6. Příprava ÚR 
Ses. Macková vysvětlila přiložený materiál: 

Rozpočet na rok 2016 – byl předložen v písemné podobě a projednala jej EHR (viz zpráva 

EHR), rozpočet takřka kopíruje rok 2015, jen je zde FICEP kemp a již je zde i nájem z domu 

na Vranovské ul. Nikdo nemá připomínku. 

 

VP/44/4 VP bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016 a doporučuje ÚR ke schválení 

rozpočet na rok 2016                                                                                                       7 – 0 – 0 
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Volební řád 

Ses. Macková předložila návrh Volebního řádu, všichni jej dostali v písemné formě a nikdo 

nemá připomínky.    

                                                                                                                                         

VP/45/4 VP bere na vědomí návrh Volebního řádu a Volební řád doporučuje ÚR ke 

schválení                                                                                                                            7 – 0 – 0 
 

Stanovy 

Ses. Macková seznámila ostatní s návrhem změn Stanov – všichni dostali návrh e-mailem. 

Jedná se o návrh ÚRK. Nyní ještě na stanovách pracuje nezávislý právník. Jeho návrhem bude 

pouze doprecizování výrazů tam, kde jsme se v průběhu dvou let, co stanovy platí, setkali 

s nejednoznačnými výklady. 
 

VP/46/4 VP bere na vědomí návrh změny Stanov a doporučuje předložit ÚR.            7 – 0 – 0 

                                                                                                                                            

Žádost o prominutí splátky půjčky 

Ses. Macková seznámila členy VP s žádostí jednoty Moravské Budějovice o prominutí splátek 

půjčky ve výši 240 tis. Kč. Půjčka byla jednotě poskytnuta na soc. zařízení ve školce a částečné 

krytí provozních nákladů, bez něj by nemohla být školka dál otevřená.  
 

VP/47/4 VP doporučuje ÚR schválit prominutí splátek jednotě Moravské Budějovice. 

                                                                                                                                           7 – 0 – 0 

Žádost jednoty Telč 

Ses. Macková seznámila ostatní s žádostí jednoty Telč. Jednota prosí o finanční podporu na 

opravu havarijního stavu Orlovny ve výši 200 tis. Kč (jedná se o okna do ulice). Výjimečně by 

v letošním roce bylo možné z finančních prostředků, které Ústřední rada schválila z programu 

VI pro ústředí, poskytnout jednotě. Byla by uzavřena smlouva přímo s jednotou. 

Br. Juránek – navrhuje vyhovět, aktivní jednota, technický stav zná. Navrhuje, aby se EHR 

zabývala žádostmi stejného charakteru. 

Ses. Macková  - jednota Proseč poslala projekt na rekonstrukci ve variantách. Náklady 

v milionech. 
 

VP/48/4 VP souhlasí s poskytnutím částky ve výši 200.000,- Kč jednotě Telč z programu IV 

z částky, schválené ústřední radou pro ústředí.                                                                 7 – 0 – 0 

                                                                         

Hostýn – 8. zastavení Křížové cesty 

Ses. Macková seznámila s celou situací. Osmé zastavení křížové cesty, které zničil pád stromu, 

se již opravuje a ses. Macková navrhuje poslat na účet Matice Svatohostýnské, která obnovu 

provádí finanční příspěvek ve výši do 50 tis. Kč.  
 

VP/49/4 VP schvaluje příspěvek do výše 50.000,- Kč Matici Svatohostýnské na obnovu 8. 

zastavení Křížové cesty.                                                                                                    7 – 0 – 0  
 

Rozpočtové opatření 

Ses. Macková seznámila ostatní s návrhem nákupu propagačních materiálů (reklamních 

předmětů a odměn na akce Orla) dle předloženého návrhu. Rovněž předložila cenovou nabídku 

na pořízení nůžkového stánku a promítací techniku do zasedací místnosti.  
 

VP/50/4 schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – navýšení kapitoly I2 Reklamní předměty o 

250.000,- Kč                                                                                                                      7 – 0 – 0      
 

Ses. Tománková musela odejít, VP není usnášeníschopné. 
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7. Různé  
Ses. Macková – vysvětlila písemné materiály:  

- Seznámila se stavem čerpání prostředků na podvojné účetnictví ze žup. 

- Dotace z MŠMT - některé župy dosud nezaslaly výroční zprávy za rok 2014, dle naší 

směrnice by neměly nárok čerpat v roce 2015. Je to nesplnění podmínky ve smlouvě. 

Opakovaně jsou vyzývány. 

- OFL – dotační program na cestovné, dotační program rozhodčí a nový sponzor – 

uvolnění více finančních prostředků pro jednoty. 

- Vyznamenání  - ses. Macková navrhuje projednat na nadcházejícím jednání ÚR i ta, 

která jsou v kompetenci VP, vzhledem k neusnášeníschopnosti. 

- Ses. Macková podala informace o dnešním setkání s ministryní Valachovou v Praze. 

Pozastaven program VIII. Bude změněn, pošleme informace a podmínky pro žadatele 

do žup.  
 

 

8. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast.  
 

Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin. 

 

 

                                                                                              ……………………………………..                                                                   

                                                                                                               Ing. Stanislav Juránek 

                                                                                                                     starosta Orla 

Zapsala: 

Ses. Hana Komariková ………………………………………… 

 

 

Ověřili: 

 

Br. Jiří Sedláček ………………………………………………… 

 

Ses. Marie Brandejsová ………………………………………… 

 


