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Zápis z 35. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 19. ledna 2015 

v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno 
 
Přítomni – viz prezenční listina 
 
Program: 

1. Zahájení – orelská modlitba 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatele zápisu, určení zapisovatele 
3. Schválení bodů programu 
4. Kontrola usnesení 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 
6.  Různé 
7.  Závěr 
 

 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Ses. Macková přítomné přivítala a zahájila zasedání orelskou modlitbou. Konstatovala, že 
dnešní zasedání je usnášeníschopné. 
 
2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatele zápisu, určení zapisovatele 
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhla ověřovatele zápisu br. Zelinu. 
VP/636/35   VP volí ověřovatele zápisu br. Zelinu.        9-0-0 
     
3.  Schválení bodů programu 
Ses. Macková vyzvala k doplnění programu, nechala schválit navržený program.  
 
VP/637/35    VP schvaluje program jednání.        9-0-0  

      

4.  Kontrola usnesení  
Ses. Macková přítomné seznámila s plněním usnesení, vyzvala přítomné k dotazům. 

VP/638/35   VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 19.1.2015.      9-0-0  

    

5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 
Zpráva TVR 
Br. Častulík: závody v plavání a v atletice by měly být jednotami a župami zveřejňovány 
prostřednictvím www.orel.cz; proběhlo školení lyžování -z nedostatku sněhu pouze teoretické; 
OBL: o účast v závodě v Moutnicích 10. ledna 2015 byl velký zájem, nestačila startovní čísla; 
následuje běh v Kuřimi 14.2.2015;  
Ses. Macková: narůstá zájem o běh, proto ústředí poptalo 400 nových startovních čísel; 
VP/639/35   VP vyzývá župy a jednoty, aby o svých akcích informovaly prostřednictvím 
webových stránek Orla.           9-0-0 
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Zpráva KR 
Ses. Macková: br. Pěcha podal rezignaci na funkci předsedy KR. Akce pořádané Kulturní 
radou jsou zajištěny. Ples zajišťuje ústředí; krojovaní budou tančit moravskou besedu; kolony 
k besedě se mohou přihlásit u br. Novotného z Moutnic; vyzývá členy VP k účasti; ses. 
Macková promluví se členy Kulturní rady a projedná situaci. 
 
 
VP/640/35   VP bere na vědomí rezignaci br. Pěchy na funkci předsedy Kulturní rady Orla. 
              9-0-0 
VP/641/35   VP ukládá ses. Mackové svolání Kulturní radu.      9-0-0 
 
Zpráva DR  
Br. Kopecký: zasedání DR proběhne 9.2.2015; letošní pouť na Hostýně: hlavní celebrant ještě 
není domluven; P. Kopecký pověřen pronesením zdravice mons. Jana Graubnera na ústředním 
plese v Moutnicích; 17.10.2015 Eucharistické procesí v Brně – zapojení orelských kněží; 
Ses. Macková: do poutní knížky přišlo 12 návrhů na poutě; po konzultaci s DR poutní knížka 
bude k dispozici asi koncem února. 
 
Br. Zelina: děkovný list od otce kardinála Duky za pomoc Orlů během oslav kanonizace 
Anežky České je na webových stránkách; Děkovný list by měl být rozeslán do žup a jednot. 
 
VP/642/35   VP bere na vědomí zprávu DR.        9-0-0 
      
Zpráva RM 
Ses. Tománková: 13.-15. března 2015 ve Velké Bystřici proběhne školení hlavních vedoucích 
táborů, propozice jsou již na webu; gymnastické závody 7.3.2015 v Žatčanech, propozice 
budou zveřejněny. 

VP/643/35   VP bere na vědomí zprávu RM.        9-0-0 
          
Zpráva RS  
Ses. Brandejsová: pokračuje digitalizace poutí na sv. Hostýn; členové RS připravují seznamy 
jubilantů v roce 2015; exercicie pro seniory 13.-15. dubna 2015 na Velehradě, pozvánka je 
zveřejněna na webových stránkách; 
 
VP/644/35   VP bere na vědomí zprávu RS.         9-0-0 
       
Zpráva EHR  
Br. Kamba: EHR nezasedala; zasedání plánují na únor, až bude k dispozici vyúčtování dotací 
a plnění rozpočtu 2014; 
Ses. Macková: Orel získal navýšení dotace z MŠMT na program V o 416.700 Kč v říjnu 
a o dalších 416.700,- 18.12. na program V. Ústředí tuto částku stihne proúčtovat. Ses. Macková 
se zúčastnila zasedání Národní rady pro sport při MŠMT, jednala s předsedou z ČOV – 
přislíbena dotace z ČOV, předpoklad 2Q 2015 (na projekt OBL a OFL). Projekty s žádostí 
podány. 
Br. Častulík: mohlo by ústředí rozeslat do žup účtovací osnovu? 

Ses. Macková: každá župa má jiné akce, jiné požadavky, jiné členění; účetnictví žup nikdy 
nebudeme synchronizovat; osnova ústředí nebude přínosem. 
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Br. Kamba – vidí to jako zbytečné, nelze použít; 
 
VP/645/35   VP bere na vědomí zprávu EHR.         8-0-0  
          (br. Častulík mimo místnost)  

        
Zpráva ÚRK 
ÚRK dne 20.1.2015 provede kontrolu v jednotě Opava. 
VP/646/35   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.        9-0-0 
       
6. Různé 

a) kongres FICEP 9-12.4.2015 v Brně 
Ve dnech 9.-12. 4.2015 se uskuteční v Brně volební zasedání FICEPu. Vedení FICEPu očekává 
příjezd 30-40 účastníků. Přesný program nebyl prozatím vedením zaslán. Ubytování účastníků 
je hrazeno přímo vedením FICEPu. Účastnický poplatek bude vedením FICEPu stanoven na 
základě námi uvedených cen (stravné, doprovodný program, poplatek za zasedací místnosti).  
Předpokládaná výše poplatku je 35-45 €. Ses. Macková seznámila přítomné s průběhem 
příprav.  
Přišel br. Juránek. 
 
VP/647/35   VP bere na vědomí informace o průběhu příprav na FICEP konaný 9.-12.4.2015 
v Brně.              10-0-0 
 
b) žádost o dotaci jednoty Paskov 
Ses. Macková: jednota podala žádost o dotaci na výměnu oken. VP za minulé roky nevyhovělo 
žádné žádosti o dotaci. Ústředí jednotám pouze poskytuje vratné bezúročné půjčky. Ses. 
Macková vyzvala k diskuzi. 
Br. Kamba: pokud chce Orel investovat finance do budovy na Vranovské ul. V Brně, půjčky by 
měly být omezeny. 
Ses. Macková: jednoty své půjčky od ústředí splácí; jednota Paskov žádá o dotaci i na MŠMT; 
 
VP/648/35   VP pověřuje ses. Mackovou jednáním o půjčce ve výši 45.000 Kč jednotě Paskov.  

     pro 9, proti 1, zdržel se 0 
 

c) vyznamenání 
K dnešnímu dni byly na sekretariát doručeny tyto návrhy na vyznamenání: 

 Čestné uznání Orla a Stříbrná pamětní medaile in memoriam br. Zdeňku Svobodovy 
(původní jednoty Brno-Bosonohy) – náčelník župy Sušilovy, zatčen v rámci likvidace 
předsednictva Orla  

 Bronzová medaile „Za zásluhy“ br. Bohumilu Zhofovi (jednota Hovězí)- za celoživotní 
aktivní činnost v jednotě i v župě Bauerově; 

 Bronzová medaile „Za zásluhy“ br. Antonínu Pospíšilovi z jednoty Nový Jičín – za 
celoživotní aktivní činnost v jednotě i v župě Bauerově. 

  
Přišel br. Korger. 
 
VP/649/35   VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili in memoriam prof. 
Zdeňku Svobodovy z jednoty Brno-Bosonohy.       pro 10, proti 0, zdržel se 1 
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VP/650/35   VP doporučuje ÚR ke schválení bronzovou medaili „Za zásluhy“ br. Bohumilu 
Zhofovi z jednoty Hovězí a br. Antonínu Pospíšilovi z jednoty Nový Jičín.    

   pro 10, proti 0, zdržel se 1 
 
d) žádost jednoty Velké Opatovice 
Ses. Macková: ústředí upozornilo všechny, kdo nedodržuje splatnosti na neuhrazené splátky 
dlužných částek. Jednota Velké Opatovice požádala ústředí o posunutí termínu splátky. 
 
VP/651/35   VP souhlasí s posunutím termínu splátky jednoty Velké Opatovice na 31.3.2015. 
            11-0-0 
 
d) investiční dotace z MŠMT z programu Státní podpora sportu 
Na výzvu ústředí ohledně možnosti podání žádosti o investiční dotaci z programu Státní 
podpory sportu z MŠMT zareagovalo deset jednot. Termín pro podání žádosti na MŠMT je 
31.1.2015. Žadatelem může být pouze vlastník, jednoty si musí tedy žádosti podávat samy. 
Jednoty byly vyzvány, aby žádost o případný souhlas podávaly na ústředí do 16.1.2015 tak, aby 
na 35. zasedání Výkonného předsednictva Orla mohly být žádosti projednány. VP byl 
předložen soupis žadatelů o investiční dotaci z MŠMT. VP musí dle podmínek určit priority. 
Br. Juránek: nejdůležitější na stavbě je střecha. Proto by upřednostnil jednoty, které žádají 
dotaci na opravu střechy. Dále vyzval VP, aby na první místa byly umístěny jednoty napříč 
župami. Podpořil by rekonstrukce;  
Br. Korger: Troubelice jsou již zrekonstruované, zbývá pouze střecha. Troubelice se snaží 
získávat peníze. 
Ses. Macková: byl zde problém se starostou, ten je již vyřešen. 
Ses. Kellerová: pokud nedáme doporučení, nemají jednoty možnost dotaci získat? 
Br. Juránek: ne, nemají. Můžeme doporučení dát všem, ale šanci budou mít pouze jednoty 
umístěné v čele žebříčku.  
Br. Korger: nejdůležitější jsou rekonstrukce. 
Br. Kamba: je nutné řešit sanaci  
Z diskuze vyplynulo pořadí jednot, o kterém dal br. Juránek hlasovat. 
 
 
VP/652/35   VP doporučuje na žádost o dotaci z programu Státní podpora sportu z MŠMT 
všechny jednoty, které zažádaly, a to v pořadí Kněžice, Troubelice, Velké Opatovice, Rozsochy, 
Olešnice, Paskov, Telč, Boskovice, Uherský Brod, Nové Město na Moravě.      11-0-0 
 
e) žádost o vydání jednoznačného metodického pokynu k vedení účetnictví 
Na ústředí byla doručena žádost starosty župy Velehradské o vydání jednoznačného 
metodického pokynu k vedení účetnictví a k výši členských příspěvků v návaznosti na dotace 
z MŠMT.  
Br. Častulík: účetnictví už jsme probrali.  
Ses. Macková: podmínka 500,- Kč na dospělého v programu IV. Dotazem na MŠMT bylo 
odůvodněno - tyto jednoty provozují majetek tak, že jej členové využívají a jistě platí různé 
klubové příspěvky a tyto je nutné v žádostech uvádět. Bude vysvětleno pokynem současně 
s formuláři na podávání žádosti – předpoklad srpen, jak bude zveřejněno na portále MŠMT. 
 
 
Odešla ses. Tománková. 
 
f) nové jednoty  
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U nově vzniklých jednot probíhá zápis ke Krajskému rejstříkovému soudu.  
Ses. Macková: ústředí ještě kontaktovali lidé z 2 farností, předávala dopisy a kontakty župě 
Metodějově, zatím bez zpětné vazby. Postupně ses. Jurečková pracuje na administraci 
provádění změn žup a jednot, které zjistily nějaké nesrovnalosti (zástupci žup dostali podklady 
na ÚR a byli vyzváni ke kontrolám).  
 
 
g) změny ve členství 
Ses. Macková: na ÚR jednoty a župy požádány, aby do  23.12. 2014 podaly návrhy na  změny 
ve členství tak, aby zaměstnankyně byla schopná všechny změny zaevidovat k 31.12.2014. Ses. 
Komariková tyto změny k 15.1.2015  zanesla do systému (dle stanov je rada jednoty povinna 
do 15 dnů nahlásit k registraci nové členy). Ses. Komariková upozorňuje, že jednoty posílají 
k registraci přihlášky i 3 roky staré, člen podá přihlášku v lednu, ale rada ji schválí až v prosinci 
apod.  
 
h) orlovna v Hlinsku 
Ses. Macková: V Hlinsku byla podepsána smlouva o nájmu. Nyní nelze vyúčtovat energie – 
druhá strana nedoložila podklady dle smlouvy. Br. Nováček má přehled o akcích pořádaných 
druhou stranou i o akcích ústředí, ví tedy, jaká byla který měsíc spotřeba. Provedl návrh úhrad.  
Br. Juránek: vyfakturujeme výpočet dle Nováčka a upozorníme na nedodržení smlouvy, příp. 
na vypovězení a ukončení nájemního vztahu. 
 
i) župní sjezdy 
sjezd župy Šilingrovy: 20.3.2015 (místo bude upřesněno), sjezd župy Sedlákovy: 24.4.2015 
v Pozořicích, sjezd župy Velehradské: 21.3.2015 v Pitíně, sjezd župy Orlické: 11.4.2015 
ve Vysokém  Mýtě, sjezd župy Bauerovy: 12.4.2015 v Zašové 
 
 
j) zápis do katastru  
Ses. Macková: budova na Vranovské: 11.1.2015 byl proveden zápis na katastru. Budova je 
v našem spoluvlastnictví. Příjmy za nájem už od ledna. Dohoda o užívání se tvoří. Pracuje na ní 
právník najatý Orlem. 
 
7. Závěr 
Br. Juránek poděkoval všem přítomný za účast a požádal o závěrečné požehnání P. Kopeckého. 
Zasedání bylo zakončeno v 17:10.  
 
 


