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Zápis z 3. (výjezdního) zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 22. srpna 2015 na Svatém Hostýně 

 

Přítomni – viz prezenční listina 

 

Program: 

1. Zahájení – orelská modlitba 

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3. Schválení bodů programu 

4. Majetkové záležitosti (Paskov, Kněžice, Hlinsko) 

5. Průběžné plnění rozpočtu – 2. čtvrtletí 2015 

6. Různé 

7. Závěr 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Jednání zahájil br. Juránek orelskou modlitbou. 

 

VP je usnášeníschopné. 
 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

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

zápisu – ses. Brandejsovou a br. Kambu. 

VP/20/3  VP schvaluje ověřovatele zápisu – ses. Brandejsovou a br. Kambu.                 7 - 0 - 0                                             

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek vyzval k doplnění programu dnešního jednání a sám rozšířil program v bodu 5 

Průběžné plnění rozpočtu a v bodu 6 Různé: 

- Termín a program ÚR  

- Delegace Orla na jednání FICEP (Paříž 16. – 17. 10. 2015) 

- Rozdělení finančních prostředků z JMK, rozpočtová opatření 
 

VP/21/3  VP schvaluje rozšířený program dnešního jednání                                           7 – 0 – 0  

 

4. Majetkové záležitosti (Paskov, Kněžice, Hlinsko) 

Hlinsko 

Ses. Macková seznámila přítomné s žádostí agentury Atlas o dlouhodobý pronájem budovy 

v Hlinsku. Navrhla výši nájemného tak, aby se Orlu vrátily do dvou let investice spojené 

s nákupem vybavení a opotřebením nábytku, které pronájmem vznikne. Jednotě Hlinsko lze 

z pronajatých prostor dát okamžitou výpověď, protože dle právního výkladu porušili smlouvu. 

 

VP/22/3  VP schvaluje dlouhodobý pronájem objektu Husova 41, Hlinsko tak, aby byly 

návratné investice spojené s tímto objektem, a pověřuje ses. Mackovou dalším jednáním.                                                                                  

                                                                                                                                           7 – 0 – 0  

 

Kněžice 

Ses. Macková seznámila přítomné s žádostí jednoty Kněžice. V Kněžicích buduje obec 

chodníky kolem vozovky a požádala místní jednotu o prodej části pozemku o výměře 1 m2. 

Jednota Kněžice žádá VP o možnost odprodat obci z pozemku p. č. 3065/4 výše uvedený 1 m2. 
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VP/23/3  VP schvaluje jednotě Kněžice odprodej pozemku p. č. 3065/4 v k. ú. Kněžice na  

LV 1036 o výměře 1m2, který je ve výlučném vlastnictví Orla jednoty Kněžice (IČ 64270874)                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                           7 – 0 – 0  

 

Paskov 

Ses. Macková seznámila přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení věcného práva stavby na 

pozemku p. č.1128/1 v k. ú. Paskov, zapsaném na LV 1362 ve vlastnictví jednoty Paskov. 

Všichni členové VP obdrželi návrh smlouvy mezi jednotou Paskov a fyzickou os. Martinem 

Petrošem, který je současně sekretářem jednoty. Ses. Macková uvedla, že celou věc 

konzultovala s právníkem, který nedoporučuje takto navrženou smlouvu k podpisu a předkládá 

připomínky s komentářem. Připomínky budou zaslány oběma stranám s doporučením k řešení. 

Právník rovněž navrhuje ošetřit systémově další případné smlouvy v jednotách změnou stanov 

a tzv. doložky ke smlouvám.  

 

VP/24/3  VP nesouhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného práva stavby k pozemku p. 

č.1128/1 v k. ú. Paskov, zapsaném na LV 1362 ve vlastnictví jednoty Paskov a doporučuje 

vedení jednoty dále jednat s M. Petrošem dle připomínek právníka.                               7 – 0 – 0  

 
 

5. Průběžné plnění rozpočtu – 2. čtvrtletí 2015  

Ses. Macková seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu na rok 2015 za II. Q. Materiál byl 

zaslán k projednání EHR a na vědomí předsedovi ÚRK.  

Br. Juránek seznámil přítomné s dotací ve výši 1 500 tis. z JMK. 

Ses. Macková - požádala o schválení rozpočtového opatření v položce Propagace a marketing 

navýšením o 150 tis. Bude objednávat trička a drobné předměty s logem Orla. 

Br. Kamba – Orel musí mít řádnou propagaci.  

Br. Juránek navrhl posílit mzdové náklady o 100 tis. Kč. 

Br. Kamba doporučuje navýšení mzdových nákladů o 150 tis. Kč. 

Ses. Macková poděkovala za návrh a požádala o jeho schválení – zaměstnanci neměli od přijetí 

do pracovního poměru v r. 2011 navýšení mezd. Chtěla žádat o odměny za práci navíc - 

zasedání FICEP v ČR, Ústřední sjezd, Velehrad, Hostýn, … atd.) 

EHR projednala plnění rozpočtu a doporučuje průběžné plnění i rozpočtová opatření ke 

schválení. 

Ses. Macková požádala přítomné o schválení příspěvku Nadaci pro transplantaci kostní dřeně  

ve výši 7500,- Kč na podporu dárců starších 35 let – jedná se o členy Orla. 

 

 

VP/25/3  VP bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu k 30. 6. 2015                           7 – 0 – 0 

 

VP/26/3 VP schvaluje následující rozpočtová opatření: 

- navýšení v položce P4 Příjem dotace JMK na 1,500.000,- Kč                                                                                                                                  

- navýšení v položce výdej F Osobní náklady, dohody o 150.000,- Kč 

- navýšení v položce výdej I2 Propagační předměty o 150.000,- Kč 

- navýšení v položce výdej J2 Příspěvek dárcům kostní dřeně o 7.500,- Kč 

                                                                                                                                           7 – 0 – 0  

                                                                                                         

Br. Juránek vysvětlil přítomným situaci v MŠ Jabula, kterou provozuje jednota a má sídlo 

v orlovně jednoty Moravské Budějovice.  Požádal o její podporu ve výši 200 tis. Kč. Mohou 

přijít o registraci, protože nesplňuje prostor hygienické podmínky (je třeba upravit toalety). 
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Investice přes 300 tis. Kč. Navrhuje jednotu podpořit. V kompetenci VP je půjčka, ale doporučí 

ÚR prominout splacení. 

 

VP/27/3 VP schvaluje půjčku jednotě Moravské Budějovice na opravu soc. zařízení v MŠ 

Jabula, ve výši 200 tis. Kč a pověřuje ses. Mackovou sepsáním smlouvy o půjče.        

                                                                                                                                           7 – 0 – 0 

 

6. Různé 

Ústřední rada 

Ses. Macková navrhla termín podzimní ÚR 7. 11. 2015 s následujícím programem: 

1) Zahájení – orelská modlitba 

2) Volby orgánů ÚR 

- volba předsedajícího 

- volba mandátové komise 

- volba návrhové komise 

- volba volební komise 

- volba ověřovatelů a určení zapisovatelů zápisu  

3) Schválení bodů programu 

4) Slovo starosty 

5) Zpráva mandátové komise 

6) Schválení Volebního řádu 

7) Kontrola usnesení z jednání ÚR  

8) Volba orgánů odborných rad a Rozhodčího sboru 

9) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

10) Zpráva ÚRK 

11) Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

12) Rozpočet na rok 2016 

13) Úprava stanov, směrnice a jednacího řádu 

14) Průběžné čerpání dotací z MŠMT 

15) Návrhy na vyznamenání 

16) Různé 

17) Závěr  
 
 

VP/28/3 VP schvaluje program jednání Ústřední rady s termínem konání dne 7. 11. 2015. 

                                                                                                                                           7 – 0 – 0  

VP/29/3 VP pověřuje ústřední sekretariát vypracováním směrnice a návrhu úpravy stanov pro 

lepší ochranu spolkového majetku.                                                                                   7 – 0 – 0  

 

Delegace na valnou hromadu FICEP 

Br. Juránek navrhuje následující členy delegace na jednání FICEP v Paříži dne 16. a 17. 10. 

2015 : bratři – Juránek, Macek, Možný, Dujka, sestry Macková a Tománková. Delegace 

v termínu 15. – 18. 10. 2015 bude vypravena včetně řidiče a překladatele. 

 

VP/30/3 VP schvaluje delegaci Orla na jednání FICEP dne 16. - 17. 10. 2015 ve složení br. a 

ses. – Juránek, Macková, Dujka, Možný, Macek, Tománková, překladatel a řidič                                   

                                                                                                                                           7 – 0 – 0               

Běh na Petřín 

Br. Juránek požádal přítomné o schválení spolupořadatelství Běhu na Petřín jako 

vzpomínkovou akci na parašutisty - členy Orla. Finanční náročnost 6500,- Kč.  
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Ses. Macková – bude hrazeno z kapitoly sportovní akce 

 

VP/31/3 VP schvaluje spolupořadatelství Běhu na Petřín                                               7 – 0 – 0  

 

Br. Čáp – na ÚR připomenout změny ve spolkovém rejstříku – statutáři, sídlo a další změny 

(formuláře, potvrzení, … atd.). Zdarma se změny provádí jen do 30. 6. 2016, pak za poplatky. 

Br. Častulík – závod horských kol (Dobříš) bude o týden později – 26. 9. 2015. 

 

7. Závěr  
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Další zasedání bude 5. 10. 2015. 

 

Zasedání bylo zakončeno v 20.30 hodin. 

 

 

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

                                                                                                               Ing. Stanislav Juránek 

                                                                                                                     starosta Orla 

Zapsala: 

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

 

 

Ověřili: 

 

Ses. Brandejsová …………………………………………. 

 

Br. Kamba ………………………………………… 

 


