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Ústřední rada Orla o.s. 

se sídlem Pellicova 2c, 602 00 Brno 
 

svolává dle §8, odstavec 3 stanov orla o.s. 
 

XVI. Ústřední sjezd Orla 
 

na den 23. listopadu 2013 od 9.30 hod. 
do Orlovny v Moutnici č.p. 154 

 
 
s tímto pořadem jednání: 
 
8:00 hod – mše svatá v kostele svatého Jiljí v Moutnici 
9:30 hod – zahájení sjezdu 
 
Program sjezdu: 
1.   Volby orgánů sjezdu – volba předsedajícího 
               - volba mandátové komise 
               - volba návrhové komise 
               - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 
2.   Schválení programu 
3.   Slovo starosty 
4.   Vystoupení hostů 
5.   Zpráva mandátové komise 
6.   Kontrola usnesení z minulého sjezdu 
7.   Zpráva ÚRK 
8.   Změna stanov 
9.   Různé 
10. Závěr 
 
 
Zápis do prezenční listiny bude probíhat od 7:30 hodin v místě konání sjezdu. Delegáti se 
v případě potřeby prokazují platným průkazem totožnosti nebo členským průkazem Orla. 
 
Písemné materiály k jednotlivým  bodům programu budou zaslány ve 14-ti denní lhůtě, která je 
stanovena Jednacím řádem Orla a budou zveřejněny na webových stránkách Orla www.orel.cz 
v sekci Ke stažení. Materiály budou zaslány v elektronické podobě členům výkonného 
předsednictva a členům odborných rad, delegátům,  kteří oznámí svoji elektronickou  adresu, a 
dále na elektronické  adresy všech žup. Žádám župní sekretáře o předání delegátům, příp. 
náhradníkům. 
Na sjezdu budou pro všechny delegáty materiály k dispozici v tištěné podobě. 
 
 
V Brně 21.10.2013                                                                      Ing. Miluše Macková 

           1.místostarostka Orla o.s. 
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Technické informace k XVI. Ústřednímu sjezdu Orla 

 
Místo konání: 
 
Orlovna Moutnice 154, okr. Brno venkov 
 
GPS   49°2'57.908"N, 16°44'14.921"E 
 

 
 
Účastnický poplatek: 
 
Účastnický poplatek byl stanoven Ústřední radou ve výši  250,- Kč.  Žádáme o zaplacení 
tohoto příspěvku na bankovní účet Orla o.s. 63031621/0100 (variabilní symbol uveďte vaše 
členské číslo Orla, které v případě potřeby sdělíme). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte 
vaše jméno a příjmení. Příspěvek bude možné zaplatit přímo na místě. 
 
Cestovné: 
 
Cestovné bude propláceno zasláním na bankovní účet delegáta nebo složenkou na základě 
předložení cestovního příkazu. Vzor bude spolu s materiály uveřejněn na webu nebo 
k vyzvednutí při prezenci. Prosíme o jeho vyplnění a odevzdání v den sjezdu ses. Chlupové. 
Cestovní příkaz vypíše majitel automobilu, který uvede  spolucestující. Cestovné bude hrazeno 
ve výši 3,- Kč/km + 20 haléřů za každého spolucestujícího. Při použití hromadné dopravy bude 
cestovné vypláceno ve výši nákladů dle předložených jízdenek. 
 
Účast: 
 
Právo účasti na sjezdu mají s hlasovacím právem zvolení delegáti, delegáti žup v ÚR, členové 
výkonného předsednictva a členové odborných rad. Právo účasti bude kontrolováno 
mandátovou komisí na základě usnesení župních sjezdů a župních rad, které župy zaslaly na 
ústřední sekretariát dle Jednacího řádu Orla (Část 2, §4, odst. 3) nejpozději do 1.listopadu 
2013. V případě zastupování delegáta či člena ÚR náhradníkem je nutné doložit písemné 
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prohlášení o neúčasti. Vzor prohlášení najdete v příloze. V případě účastníků, kterým vzniká 
právo účasti na sjezdu z více funkcí, žádáme o sdělení z titulu jaké funkce se sjezdu zúčastní. 
Členové výkonného předsednictva a odborných rad nemohou být zastoupeni nikým jiným. 
Právo účasti na sjezdu bez hlasovacího práva mají členové ÚRK, ÚRS a na základě usnesení 
ústřední rady i členové komise pro změnu stanov. 
 
Doprava: 
 
Autobus z Brna z autobusového nádraží Zvonařka – stanoviště č. 2 
odjezd 7:14 hod – příjezd do Moutnic  7:45 hod 
odjezd 9:14 hod – příjezd do Moutnic  9:45 hod 
 
Vlak z Brna hlavního nádraží směr Telnice, Křenovice. Nutno vystoupit v Sokolnicích a 
přestoupit na autobus linky 612 na zastávce před nádražím. 
Odjezd vlaku z Brna hlavního nádraží  7:06 hod – příjezd do Sokolnic 7:21 hod 
                                            přestup na autobus – odjezd   7:26 hod – příjezd Moutnice 7:45 hod  
Odjezd vlaku z Brna hlavního nádraží  9:06 hod – příjezd do Sokolnic 9:21 hod 
                                            přestup na autobus – odjezd   9:26 hod – příjezd Moutnice 9:45 hod  
                                     
 
Stravování: 
 
Stravování je zajištěno přímo v orlovně. Polední přestávka na oběd je plánována od 12:00 do  
13:00 hodin. 
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Prohlášení o neúčasti na sjezdu 
 
 

Já………………………………………………………………………………………………….. 
 
Delegát/náhradník za župu  ……………………………………………………………………… 
 
Prohlašuji, že se nezúčastním XVI. Ústředního sjezdu Orla 23.listopadu 2013 v Moutnici. 
 
 
V ………………..    dne  ……………..                      
 
                                                                                                …………………………. 
                                                                                                               podpis 


