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Zápis z 22. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 4. listopadu 2017 

v kanceláři starosty 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. Majetkové záležitosti jednot 

5. Žádosti jednot - půjčky 

6. Vyznamenání 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil jednání orelskou modlitbou. Konstatoval, že dnešní 

jednání VP je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu 

br. Sedláčka a br. Brhela. 

VP/350/22   VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláčka a br. Brhela.               11-0-0 

 

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal o 

předloženém programu hlasovat. 

 

VP/351/22   VP schvaluje program dnešního zasedání.      11-0-0 

    

 

4.  Majetkové záležitosti jednot (materiál č. 4)  

 

Žádost župy Brynychovy 

Byla předložena žádost župy Brynychovy o souhlas s prodejem pozemku u orlovny v Hradci 

Králové. Předsednictvo v roce 2016 schválilo prodej části pozemku k. č. 236/53 v areálu orlovny. 

Po zapracování podmínek památkářů a požadavků stavebního úřadu na parkovací místa je 

požadavek budoucího stavebníka větší, s tím, že je maximální a v prováděcí dokumentaci stavby 

bude pravděpodobně menší. Jedná se o charakter pozemku, který nemá perspektivu sportovního 

využití. 

 

 VP/352/22   VP schvaluje prodej části parcely č. 236/53 v k.ú. Hradec Králové, zapsané na LV 

9992 v majetku župy Brynychovy IČO 64808912. Přesná výměra parcely k prodeji bude určena 

geometrickým plánem za tímto účelem zpracovaným a nepřesáhne 330 m2.   11-0-0 
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5. Žádosti jednot - půjčky 

a) Žádost jednoty Proseč 

Jednota Proseč požádala o prominutí půjčky ve výši 200.000,-Kč. Ústředí Orla jednotě poskytlo 

tuto bezúročnou půjčku v roce 2012. Jednota žádá o dotace. V roce 2014 zjištěno postupné 

uvolňování stropní konstrukce, 2015 proběhla rekonstrukce stropu. 

 

VP/353/22   VP doporučuje ÚR ke schválení prominutí bezúročné půjčky ve výši 200.000,-Kč 

jednotě Proseč.           11-0-0 

 

 

b) Žádost jednoty Lichnov 

Jednota Lichnov požádala o odložení splatnosti bezúročné půjčky ve výši 100.000,-Kč.  

 

VP/354/22   VP schvaluje odložení splatnosti bezúročné půjčky o pět let ve výši 100.000,-Kč 

jednotě Lichnov.           11-0-0 

 

 

c) Žádost jednoty Ivančice 

Předsednictvo Orla v roce 2014 poskytlo jednotě Ivančice půjčku 200.000,-Kč na opravu orlovny 

se splátkovým kalendářem na 4 roky. Nyní jednota požádala o prominutí poslední splátky ve výši 

50.000,-Kč z důvodu nutné opravy podlahy provedené v letošním roce. 

 

VP/355/22   VP doporučuje ÚR ke schválení prominutí splátky ve výši 50.000,-Kč jednotě 

Ivančice.            11-0-0 

 

 

6. Vyznamenání (materiál 6) 

Byl předložen návrh na vyznamenání: 

Čestné uznání Orla 

Emílie Kousalová, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota Pozořice navrhla vyznamenání za 

dlouholetou činnost pro jednotu u příležitosti životního výročí.  

VP/356/22   VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Emílii Kousalové z jednoty Pozořice. 11-0-0 

  

 

7. Různé 

a) Odprodej matrací a lednice 

Župa Sedlákova měla v nájmu od biskupství areál v Újezdě u Černé Hory. V loňském roce 

nakoupila matrace, které nyní nabídla k odprodeji. Zároveň nabídla k odprodeji chladničku. Cena 

matrace 1.500,-Kč, cena chladničky 6.900,-Kč. 

 

VP/357/22   VP schvaluje odkup 17 ks matrací a chladničky od župy Sedlákovy v celkové hodnotě 

32.400,-Kč.            11-0-0 

 

b) Odměna ses. Komarikové 

Ses. Macková navrhla odměnu ses. Komarikové. 
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VP/358/22   VP schvaluje odměnu ses. Komarikové.    11-0-0 

 

8. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno požehnáním P. 

Alvareze Kodedy. Zasedání skončilo v 12:20 hod. 

 

 

 


