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Zápis z 26. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 9. dubna 2018 

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. Žádosti jednot – půjčka Kamenice, pozemky Černilov, dotace Šlapanice 

7. Příprava ÚR 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání spolu s br. Kodedou orelskou modlitbou. Br. 

Juránek konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu ses 

Brandejsovou a br. Sedláčka. 

VP/406/26   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.      7-0-0 

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.  

 

VP/407/26   VP schvaluje program dnešního zasedání.        7-0-0 

 

4.  Kontrola usnesení (materiál 4)  

Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP k dnešnímu dni. Br. Juránek vyzval 

přítomné k dotazům k předloženému přehledu.  

 

VP/408/26   VP bere na vědomí plnění usnesení VP ke dni 9.4.2018.      7-0-0 

 

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

Zpráva TVR 
 

Br. Juránek: požádal TVR, aby se zabývala hodnocením družstev na OBL (u jednot, které 

dosáhnou na závodě u prvních deseti účastníků stejný počet bodů, by se mělo přihlížet 

k výsledkům jedenáctého, dvanáctého a dalších závodníků). 
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VP/409/26   VP bere na vědomí zprávu TVR.          7-0-0 

 

Přišel br. Třináctý. 

 

Zpráva KR 

Ses. Macková: budou se pořizovat oboustranné stuhy na orelské prapory na Hostýn 

u příležitosti 70. výročí hostýnské pouti v roce 1948? Proběhla diskuze nad návrhy. 

 

VP/410/26   VP schvaluje pořízení stuh na orelské prapory u příležitosti 70. výročí orelské 

pouti v roce 1948.             8-0-0 

 

Ses. Macková: pamětní deska Orla na Hostýn je ve výrobě. Do programu letošní orelské pouti 

na Sv. Hostýně navrhla zařadit po orelském shromáždění koncert Pavla Helana, potom bude 

následovat křížová cesta od 15:00 hodin. Starosta vyzval k připomínkám programu orelské 

pouti. 

 

VP/411/26   VP schvaluje program pouti na Sv. Hostýně ve dnech 18. a 19.8.2018.    8-0-0 

VP/412/26   VP bere na vědomí zprávu KR.          8-0-0 

 

Br. Kodeda: navrhl, aby před začátkem mše byl vysvěcen orelský památník. 

Ses. Macková: stuhy na prapory by se mohly nést v obětním průvodu; na závěr mše sv. 

posvěcení stuh. 

 

VP/413/26   VP schvaluje program pouti s vysvěcením orelského památníku, stuhy budou 

obětním darem a na závěr mše sv. budou vysvěceny.        7-0-0 

(br. Třináctý mimo místnost) 

 

Zpráva DR 
 

Br. Juránek: proběhla 1. Pouť uvedená v Poutní knížce - v župě Jirsíkově z Českých Budějovic 

do Lomce u Vodňan, více jak 500 poutníků. Poděkoval ses. Mackové i ostatním za zpracování 

poutní knížky. 

 

VP/414/26   VP bere na vědomí zprávu DR.          8-0-0 

 

 

Zpráva RM   
Ses. Macková: o víkendu proběhlo školení táborových vedoucích ve Velké Bystřici, 20 

účastníků. 

 

VP/415/26   VP bere na vědomí zprávu RM.          8-0-0 

 

Zpráva RS  
Ses. Brandejsová: dnešním dnem začíná setkání seniorů na Velehradě.  

Br. Juránek: pojede seniory pozdravit. 

 

VP/416/26   VP bere na vědomí zprávu RS.          8-0-0 

 

Zpráva EHR 

Br. Kamba: rada se nesešla, bude zasedat za 2 týdny. 
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Zpráva ÚRK 

Br. Čáp: dnes proběhla kontrola na ústředním sekretariátu; okomentoval situaci v jednotě 

Uherské Hradiště. 

 

 

6. Žádosti jednot – půjčka Kamenice, pozemky Černilov, dotace Šlapanice 

 

a) půjčka Kamenice  
Jednota Kamenice požádala o mimořádnou půjčku na dofinancování výměny oken. 

Předsednictvo se shodlo na tom, že současná situace, kdy se ústředí bude stěhovat a zatím není 

jisté kam a jaké náklady to s sebou ponese, neumožňuje poskytovat jednotám půjčku; žádost 

byla zamítnuta. 

 

VP/417/26   VP zamítá žádost jednoty Kamenice o mimořádnou půjčku.        7-0-0 

(ses. Macková mimo místnost) 

 

 

b) pozemky Černilov 

Jednota Černilov požádala o odsouhlasení vzdání se předkupního práva na pozemek, který chce 

odkoupit obec. Pozemek patří Sokolu, ale stojí na něm přístavba k Orlovně, která je 

nepotřebná. 

Ses: Macková: vzhledem k novému občanskému zákoníku je předkupní právo zákonné, 

zvýhodňuje právo vlastníka pozemku.  

 

VP/418/26   VP souhlasí se vzdáním se předkupního práva na pozemek stavební parcela č. 

209/5 v k. ú. Černilov, LV 686 o výměře 60 m
2
, která je součástí stavby č. p. 334.     8-0-0 

 

c) dotace Šlapanice 

Tato část programu bude projednána později, až se dostaví zástupci jednoty. 

 

7. Příprava ÚR 

a) uzávěrka a výsledek hospodaření 

Ses. Macková: předložila účetní uzávěrku včetně příloh a výsledek hospodaření. Budou 

předloženy EHR a rozeslány s materiály delegátům Ústřední rady Orla. 

 

VP/419/26   VP předkládá do jednání ÚR dne 28.4.2018 výsledek hospodaření a účetní 

uzávěrku za rok 2017 a doporučuje ÚR ke schválení.             8-0-0 

 

b) návrh na změnu směrnice o přerozdělení finančních prostředků 

Ses. Macková: Po diskuzi v minulém jednání VP o nutnosti deklarovat výši členských 

příspěvků dle poskytovatele dotace v min, výši 200,- Kč/osobu, byl br. Třináctý pověřen 

analýzou a propočtem různých variant na výši čl. příspěvků ve vazbě na strukturu věku členů. 

 

Přišla ses. Tománková. 

 

Ses. Macková předložila návrhy čtyř variant výší členských příspěvků. Dále byly ze směrnice 

odstraněny Čl. týkající se rozdělováním dotací z MŠMT jednotám přes župy – současný trend 

dotací tuto variantu nepřipouští. 

Proběhla diskuze. Do ÚR předložit všechny 4 varianty. 
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VP/420/26   VP schvaluje předložení směrnice č.10 a návrh výše členských příspěvků ve 

čtyřech variantách dle přílohy na zasedání ÚR dne 28.4.2018.        9-0-0 

 

Odešel br. Třináctý. 

 

Šlapanice-dotace 

Na jednání se dostavili zástupci jednoty Šlapanice. Jednota požádala o podporu projektu „Orel 

Šlapanice – dostavba a nástavba sportovní haly.“ Jednota získala dotaci z MŠMT, od JmK, od 

města Šlapanice. Po ústředí Orla požaduje poskytnutí dotace ve výši 3 miliony Kč a půjčku, 

příp. garanci ručení majetkem ústředí pro poskytnutí úvěru 9 mil. Kč. 

Z diskuze vyplynulo, že ústředí nemůže jednotě prostředky poskytnout a nemá takový majetek, 

aby mohl garance poskytnout. 

 

 

8. Různé 

 

a) odvedení členských příspěvků 

Župy měly odvést do 31.3. členské příspěvky. Některé župy příspěvky neodvedly. Dle 

směrnice – sankce. Výzva do žup, pokud nedojde k platbě do 13.4.2018 včetně, sankce budou 

uplatněny (Kozinova, Krekova, Šilingrova) 

 

VP/421/26   VP vyzývá župy, které dosud neodvedly příspěvky, aby tak učinily do 13.4.2018.  

8-0-0 

b) vyznamenání 

Čestné uznání a Čestný zlatý odznak Orla 

Mons. Dominik kardinál Duka, O.P.. Marie Brandejsová, místostarostka Orla a předsedkyně 

RS, navrhuje vyznamenání jako významné ocenění spolupráce Orla s církví a za podporu Orla 

ve společnosti u příležitosti životního jubilea (nar. 1943). Vyznamenání bude předáno při 

návštěvě Prahy vedením Orla. 

Čestné uznání a Čestný zlatý odznak Orla „in memoriam“ 

Mons. Josef kardinál Beran, byl členem Orla. Marie Brandejsová, místostarostka Orla a 

předsedkyně RS, navrhuje vyznamenání za prokázanou věrnost církvi a orelské myšlence, 

podporu Orla doma i exilu (v Chicagu umístěním prvního štítku na ústředním praporu Orla). 

Vyznamenání navrhuje předat zástupci pražského arcibiskupství při návratu ostatků jeho 

eminence. 

 

Medaile „Za zásluhy“ - bronzová 

Ivo Slavotínek, jednota Prostějov/župa Šrámkova. Župní rada Šrámkovy župy navrhuje 

vyznamenání za celoživotní příkladnou a obětavou práci pro Orla v jednotě, župě a na 

celostátní úrovni u příležitosti životního jubilea (nar. 1948). Vyznamenání navrhují předat na 

Orelském setkání na Svatém Hostýně. Toto ocenění se uděluje rozhodnutím ÚR. 



OREL O.S. 
 
 

 
Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

5 

 

VP/422/26   VP uděluje Čestné uznání a Čestný zlatý odznak Orla Mons. Dominiku kardinálu 

Dukovi, O.P.              8-0-0 

VP/423/26   VP uděluje Čestné uznání a Čestný zlatý odznak Orla „in memoriam“ Mons. 

Josefu kardinálu Beranovi.            8-0-0 

VP/424/26   VP doporučuje ÚR ke schválení udělení bronzové Medaile „Za zásluhy“ br. Ivo 

Slavotínkovi z jednoty Prostějov.           8-0-0 

 

9. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. Kodeda udělil závěrečné požehnání. 

Zasedání bylo zakončeno v 17:45 hodin.  

 

 

 


