OREL O.S.

Zápis z 1. zasedání Ústřední
Úst ední rady Orla
konaného dne 22. října 2011 v sídle Orla Pellicova 2c, Brno

8:00 – 8:35 hodin – mše sv. – P. Pavel Kopecký, P. Vít Jůza
přítomní – viz prezenční listina
Starosta Orla zahájil zasedání v 9:03 hodin Orelskou modlitbou. Konstatoval, že nyní je
přítomno 37 delegátů z celkového počtu
po 47, ústřední
ední rada je tedy usnášeníschopná.
1) Volba orgánů ÚR
Předsedajícím
edsedajícím zasedání byl navržen br. Juránek. Bylo navrženo
navrženo pracovní předsednictvo
p
ve složení ses. Macková, se. Tománková, br. Kotík a br. Zelina, mandátová komise ve složení
br. Častulík
astulík a br. Slavotínek, návrhová komise ve složení br. Čáp,
áp, br. Voleský a volební komise
ve složení br. Holomek, br. Gazárek, br. Lednický,
L
br. Mařík
ík a br. Vicherek.
Ústřední rada schvaluje předsedajícího
ředsedajícího zasedání br. Stanislava Juránka.

optická většina

Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo
p edsednictvo ve složení ses. Macková, ses. Tománková, br.
Kotík a br. Zelina.
optická většina
Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Častulík
astulík a br. Slavotínek.
optická většina
Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp
áp a br. Voleský.
optická většina
Ústřední rada schvaluje volební komisi ve složení br. Holomek, br. Gazárek, br. Lednický, br.
Mařík a br. Vicherek.
optická většina
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou
Jure
a navrhl ověřovatele
ovatele zápisu br. Kambu a
br. Kočího.
Ústřední rada schvaluje zapisovatelku ses. Jurečkovou.
Jure

optická většina

Ústřední rada schvaluje ověř
ěřovatele zápisu br. Kambu a br. Kočího.

optická většina

2) Schválení programu
Pracovní předsednictvo
edsednictvo předložilo
p edložilo návrh programu zasedání. Po vznesené připomínce
p
k bodu 12 z pléna byl přijat
jat následující program:
Program:
Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího
př
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba volební komise
- volba zapisovatele, volba ověřovatelů
ov
zápisu
2. Schválení programu
3. Slovo starosty
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4. Schválení Jednacího řádu
5. Schválení Volebního řádu
6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
7. Volba orgánů odborných rad a Rozhodčího
Rozhod
sboru
8. Zpráva o činnosti
innosti Výkonného předsednictva
p
9. Zpráva ÚRK
10. Výsledek hospodaření
ření Orla za rok 2010
11. Zpráva o činnosti
innosti SAZKY, a.s. a Zeleného ostrova, o.s.
12. Ekonomické informace
mace a rozhodnutí – upravený rozpočet
et r. 2011 (příp.
(př rozpočtové
opatření)
- výše členských
č
příspěvků
- rozpočet
rozpo na rok 2012
- přehled
řehled průběžného
pr
čerpání VPP v roce 2011
13. Schválení kalendáře
ře akcí na rok 2012 – DR, KR, TVR, EHR, RM
14. Různé
15. Závěr
Ústřední rada schvaluje program jednání dle předloženého
p
návrhu.

optická většina

Ústřední rada schvaluje pořízení
řízení zvukové nahrávky ze zasedání.

optická většina

3) Slovo starosty
Br. Juránek připomněl
ěl doby, ve kterých byla církev nebo vlast v těžkostech. Orlové byli
v těchto
chto dobách pronásledováni, přesto
p
ale právě Orel nějakým způsobem
ůsobem zasáhl. Starosta
připomněl pouť na Hostýněě v roce 1942. Byla to největší
tší odbojová akce. Dnes stojí Orel
v polovině své obnovy. Br. Juránek poukázal na to, že Orel má mladou generaci, že vítá
každého, kdo se chce na republikové úrovni zapojit. Připomněl,
P
l, že na dnešním zasedání nás
čeká důležitý úkol - proběhne
hne volba členů odborných rad a Ústředního
edního rozhodčího
rozhod
sboru.
4) Schválení Jednacího řádu
K předloženému návrhu změn
zm Jednacího řádu proběhla
hla rozsáhlá diskuse. Ses. Macková
podotkla, že dle nových úprav stanov ústřední
úst ední duchovní rádce a zástupce ÚRS mají právo
účasti
asti na všech zasedáních ústředních
úst
orgánů Orla s hlasem
asem poradním. To je zapracováno
do Jednacího řádu.
Ústřední rada schvaluje změnu
ěnu Jednacího řádu s vypuštěním
ním bodu 3, §8, bod 3, část 4.
optická většina
v
-1-1
Ústřední rada schvaluje doplnění
dopln
textu Jednacího řádu v části
ásti 3, §8, bod 3 „Zápis ověřují
ov
dva
ověřovatelé, zvolení výkonným předsednictvem.“
p
optická většina - 1 – 1
Proběhla
hla diskuze o úpravách i jiných bodů.
bod Z diskuze vyplynuly požadavky na provedení
revize i stávajících směrnic.
rnic. Bylo by dobré, aby i nově
nov zvolené odborné rady se tímto zabývaly.
zabý
Na jarním zasedání ÚR by byly chváleny změny.
zm
Ústřední rada ukládá ústřednímu
řednímu sekretariátu,
sekretariátu, aby do konce listopadu 2011 rozeslal platné
směrnice a Jednací řád
ád na župy k návrhu změn.
optická většina
v
-1-1
Ústřední rada ukládá župám, aby návrhy na úpravu směrnic
rnic a Jednacího řádu zaslaly
na ústřední
ední sekretariát do konce února 2012.
optická většina
v
-1-1
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5) Schválení Volebního řádu
Výkonné předsednictvo
dsednictvo navrhlo názvy a počet
po
členů jednotlivých rad: Tělovýchovná
T
rada 11 členů,, Kulturní rada 7 členů, Duchovní rada 7 členů,, Rada mládeže 7 členů, Rada
seniorů 7 členů a Ekonomicko hospodářská
hospodá
rada 5 členů. Následovněě se rozvinula diskuse
zejména o počet členů TVR a byly uvedeny argumenty pro i proti volbě
volbě členů
člen TVR dle garantů
sportu. Dle Volebního řádu
ádu volba předsedy
p
a místopředsedy
edsedy u jednoho nebo dvou kandidátů
kandidát
proběhne
hne aklamací, u více kandidátů
kandidát proběhne tajná volba. Br. Jůza
za podal návrh na změnu
Volebního řádu.
Ústřední rada schvaluje,, aby ve Volebním řádu
ádu byly zapracovány následující připomínky:
p
slovní spojení „volba aklamací“ aby byla nahrazena slovním spojením „zvednutím žlutého
(delegačního)
ního) lístku“ , a dále: kandidát je zvolen, získá-li
získá nadpoloviční
ní většinu
vě
hlasů nahradit
získá-li „prostou většinu“
tšinu“ všech hlasů.
hlas
1 – optická většina - 2
Usnesení nebylo přijato.
p
Ústřední rada schvaluje Volební řád dle předloženého návrhu.

optická většina
v
–1–1

V tomto bodě byl program zasedání přerušen
p
z důvodu umožnění začátku
čátku voleb. Br. Juránek
vyzval Volební komisi, aby seznámila přítomné,
p
kdo byl zvolen předsedou
edsedou volební komise.
Volební komise přítomným
ítomným sdělila,
sdě
že předsedou
edsedou volební komise byl zvolen br. Gazárek.
Delegáti ÚR se vrátili k diskusi, kolika členy mají být komise odborných
ch rad tvořeny
tvo
a jakým
způsobem
sobem provést volbu TVR.
Ústřední rada schvaluje názvy a počet
po rad: Tělovýchovná
lovýchovná rada, Kulturní rada, Duchovní rada,
Rada mládeže, Rada seniorůů a Ekonomicko hospodářská
hospodá
rada.
všichni pro
Br, Kotík navrhuje usnesení, aby se volby
vol do TVR prováděly dle garantůů sportu.
Ústřední rada schvaluje patnáctičlennou
patnácti
komisi TVR. (návrh br. Blahy)
pro 1
Usnesení nebylo přijato.
p
Ústřední rada schvaluje devítičlennou
devíti
komisi TVR. (návrh br. Koláře)
pro 9
Usnesení nebylo přijato.
p
Ústřední rada schvaluje jedenáctičlennou
jedenácti
komisi TVR.
pro 37
Usnesení bylo přijato.
p
Ústřední rada schvaluje počet členů komisí odborných rad: Kulturní rada 7, Duchovní rada 7,
Rada mládeže 7, Rada seniorů 7, Ekonomicko hospodářská
hospodá
rada 5.
optická většina
v
–0–0
Ústřední rada ukládá Tělovýchovné
lovýchovné radě,
rad aby určila
ila garanty jednotlivých sportů
sport ze členů
TVR do konce listopadu 2011.
optická většina
v
–0–4
Br. Kotík stahuje svůj návrh.
V 10:55 hodin br. Juránek oznámil, že návrhy na kandidáty dle Jednacího řádu se mohou
podávat do 11:15 hodin.
Br. Kotík podotkl, že by bylo dobré mít vypracovaný volební a nominační
nomina
nominač
řád – jako stálá
pravidla. Ses. Macková poznamenala, že kdyby něco
n co takového bylo již zpracováno, uvítala by
to již nyní.
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6) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
Ses. Macková předložila
edložila přehled
p
plnění usnesení z minulého zasedání ÚR. Směrnice
Sm
o vyznamenávání a možnost vyznamenávání pro župy a jednoty byla opravena a zveřejněna
zve
na
webových stránkách. Výkonné předsednictvo
p
ustanoviloo Komisi pro změnu
zm
stanov Orla a
jmenovalo její členy.
leny. EHR a VP měly
m provést vnitřní audit Orla.
Br. Lednický – předseda
edseda Komise pro změnu
zm
stanov - ze zdravotních důvodů
dů
žádá, aby byl
pouze členem
lenem komise. Výkonné předsednictvo
p
jmenuje nového předsedu.
Br. Kamba
amba podal zprávu o průběhu
prů
vnitřního auditu Orla a nastínil závěry
ěry z něho vyplývající.
Po diskusi bylo přijato
ijato následující usnesení.
Ústřední
ední rada bere na vědomí
vě
přednesenou
ednesenou zprávu o interním auditu a uvedených
doporučeních, ukládá Ústřední
řední revizní komisi zabývat se jednotlivými podněty
podn
a na příštím
zasedání Ústřední
ední rady Orla podat zprávu.
31 – 6 – 2
(br. Juránek hlasoval pro)
Ústřední rada bere na vědomí
ědomí zprávu o kontrole usnesení z ÚR a ze sjezdu.

31 – 6 – 2

7) Volba orgánů odborných rad a Rozhodčího sboru
Br. Gazárek seznámil delegáty se jmény navržených kandidátů.
kandidát Přítomní
ítomní kandidáti se krátce
představili, nepřítomné
ítomné kandidáty představili
p edstavili zástupci jejich župy. Následně
Následn proběhly volby
aklamací.
Br. starosta požádal znovu mandátovou komisi o podání zprávy - 43 přítomných.
Volba předsedy TVR:
předsedou TVR br. Častulík
pro 32
předsedou TVR br. Jůza
ůza
pro 0
Ústřední rada volí br. Častulíka
Častulík předsedou TVR.
Volba místopředsedy TVR:
místopředsedou
edsedou TVR br. Zelina
Zelin
pro 29
Ústřední
ední rada volí br. Zelinu místopředsedou
místop
TVR.
Volba předsedy KR:
předsedou KR br. Pěcha
ěcha
pro 30
Ústřední
ední rada volí br. Pěchu předsedou
p
KR.
Volba místopředsedy KR: místop
místopředsedou KR br. Severin
místop
místopředsedou
KR br. Vejvar
Ústřední rada volí br. Vejvara místopředsedou
místop
KR.

pro 4
pro 29

Volba předsedy DR:

pro 6
pro 28

Volba místopředsedy DR: místopředsedou
místop
DR br. Slavotínek
Ústřední rada volí br. Slavotínka
Slavotínk místopředsedou DR.

pro 33

předsedou DR br. Jůza
předsedou DR br. Kopecký
Ústřední rada volí br. Kopeckého
Kopeck
předsedou DR.
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předsed
předsedkyní
RM ses. Tománková
Volba předsedy RM:
Ústřední rada volí ses. Tománkovou
Tománkov předsedkyní RM.

pro 34

Volba místopředsedy RM: místopředsedkyní
místop
RM ses. Dřínková
Ústřední rada volí ses. Dřínkovou
Dř
místopředsedkyní RM.
Volba předsedy EHR:
předsedou EHR br. Kamba
Ústřední rada volí br. Kambu
Kamb předsedou EHR.
Volba místopředsedy EHR:

Volba předsedy ÚRS:

pro 30

místopředsedou EHR br. Ambrozek
pro 21
Místopředsedou
edsedou EHR nebyl nikdo zvolen.

předsedou ÚRS br. Adámek
př
př
předsedou
ÚRS br. Hladký
Ústřední rada volí br. Hladkého
Hladk
předsedou ÚRS.
Volba místopředsedy ÚRS:

pro 34

pro 14
pro 24

místopředsedou ÚRS br. Adámek
místopředsedou ÚRS br. Kopecký
Ústřední rada volí br. Kopeckého
Kopeck
místopředsedou ÚRS.

pro 13
pro 23

Br. Kopecký s kandidaturou na post místopředsedy
místop edsedy ÚRS dle ses. Brandejsové souhlasil, ale
v souhlasu s kandidaturou byla napsána pouze funkce člen
len ÚRS. Protože z důvodu nedodržení
zásad nominace zazněll návrh na odvolání
odvol
právě zvoleného místopředsedy
ředsedy ÚRS. Kopie
souhlasu s kandidaturou je z vyžádání přílohou.
p
Starosta br. Juránek zpochybnil volby pro nedodržení podmínek způsobu
způsobu nominace. Dává
návrh na odvolání.
Odvolání br. Kopeckého z postu místopředsedy
místop
ÚRS
pro 26
Ústřední rada odvolává z funkce místopředsedy
místop
ÚRS br. Kopeckého.

8) Zpráva o činnosti
innosti Výkonného předsednictva
p
Ses. Macková zprávy přednesla
řednesla ve třech
t
bodech:
a. zprávy z činnosti
innosti Výkonného předsednictva:
p
písemný materiál – usnesení z 1., 2., 3. a 4.
zasedání Výkonného předsednictva
p
Orla
b. zprávy ze sekretariátu: Na základě pověření VP ses. Macková seznámila přítomné
průběhem
hem předávání
předávání sekretariátu od bývalého generálního sekretáře
sekretá
br. Kotíka. Protokolárně
Protokolárn chybí dořešit předání
edání majetku a zásob dle
inventurních soupisů
soupis a provedené fyzické inventury ses. Sladkou (za ústř.
úst
sekretariát) a br. Kostelkou (za ÚRK). Seznam byl předán
edán br. Kotíkovi – zatím
bez vyjádření.
ření.
Byl také požadován seznam investičních
investi
dotací mladších
adších 10ti let - těch,
které mohou být ještě
ješt předmětem různých
zných kontrol. Nebylo předáno,
p
ale ses.
Macková to již nepožaduje, neboť
nebo zodpovědnost
dnost za případné nedostatky a
porušení nesou stále osoby na dokumentech podepsané.
Dosud nebyl předán
p
žádaný přehled o tom, v jakých organizacích,
spolcích a občanských
občanských sdruženích Orel o.s. je a které osoby jsou pověřeny
pov
jeho
zastupováním.
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c. personální záležitosti:: ses. Macková představila
p
nově jmenovanou generální sekretářku
sekretá
Ing. Marii Jurečkovou,
Jureč
Ph.D.
Ústřední rada bere na vědomí
ědomí zprávu o činnosti výkonného předsednictva.
edsednictva.
pro 29

9) Zpráva ÚRK
Předseda ÚRK br. Čáp
áp přednesl
ednesl zprávu. ÚRK se seznámila se zápisem z vnitřního auditu
Orla. Úkolem ÚRK je posuzovat hospodárné využití prostředků.
prost
Ústřední rada ukládá odpovědným
odpovědným osobám, aby do 30.11.2011 podaly vysvětlení
vysv
k nálezům
interního auditu a kontroly faktur a účetních
ú
dokladů z 1. poloviny roku 2011.
24 – 0 – 6
Ústřední rada bere na vědomí
ědomí zprávu ÚRK.

24 – 0 – 6

10) Výsledek hospodaření
ení Orla
Orl za rok 2010
Delegátům byla předložena
edložena zpráva Výsledovka z účetní uzávěrky
rky hospodaření
hospoda
Orla za rok
2010. Br. Kamba podotkl, že je důležité,
d
aby se členové ÚR dověděli
li výsledky hospodaření,
hospoda
protože v tomto konkrétním případě
př
si porovnal schválený rozpočet na rok 2010 a v příjmové
části se rozchází o 2 mil. Kč.
č. Jak bylo s tímto navýšením naloženo se již ÚR nedoví. Rovněž
Rovn
výdajová část
ást neodpovídá schválenému rozpočtu
rozpo a rozpočtovým opatřením.
ením.
Ústřední rada bere na vědomí
ědomí zprávu Výsledovka z účetní uzávěrky
rky hospodaření
hospoda
Orla za rok
2010.
31 – 0 – 0
11) Zpráva o činnosti
innosti SAZKY, a.s. a Zeleného ostrova, o.s.
Delegátům byla předložena
edložena zpráva br. Kotíka o činnosti
innosti SAZKY, a.s. a Zeleném ostrově
ostrov
o.s. Br. Kotík dosud
ud zastupuje Orla v dozorčí radě SAZKY, a.s.
Ústřední rada bere na vědomí
ědomí zprávu br. Kotíka o situaci v SAZCE, a.s. a v Zeleném ostrově,
o.s.
27 – 0 – 0
12) Ekonomické informace a rozhodnutí
Ústřední rada bere na vědomí
ědomí upravený rozpočet r. 2011.

26 – 0 – 0

Br. Kotík navrhl zvýšit členské
lenské příspěvky
p
vky o 50%. Br. Kamba navrhl výši čl. příspěvků
p
ponechat
stejnou a provést úsporná opatření.
opatř
Ústřední rada schvaluje navýšení členských příspěvků o 50%.

pro 8
Usnesení nebylo přijato.
p
Ústřední rada schvaluje členské příspěvky
p
vky ve stejné výši jako byly dosud, tj. 0-18
0
let 100,Kč, 18-70 let 200,- Kč a nad 70 let 100,100, Kč.
pro 23
Usnesení bylo přijato.
V další diskuzi
Ústřední rada schvaluje odvod členských příspěvků na ústředí
edí do 31.3.2011.
30 – 0 – 0
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Zde byl program zasedání přerušen. Předseda
P edseda volební komise br. Gazárek oznámil výsledky
tajných voleb.
V prvním kole byli tajnou volbou zvoleni členové
lenové TVR br. Bartoš, br. Halas, br. Hronek,
H
ses. Jandová, br. Jůza,
za, br. Macek, br. Třináctý
T
a br. Voleský. V druhém kole, které proběhlo
prob
aklamací, byli voleni: br. Juřena
řena (pro 22) a ses. Slováčková
Slová
(pro 8).
Ústřední rada volí členy
leny TVR br. Bartoše, br. Halase, br. Hronka, ses. Jandovou,
br. Jůzu, br. Juřenu,
enu, br. Macka, br. Třináctého
T
a br. Voleského.
V prvním kole byli tajnou volbou zvoleni členové
lenové EHR br. Ambrozek, br. Schneider, br.
Škvařil a br. Vahala.
Ústřední rada volí členy
leny EHR br. Ambrozka, br. Schneidera, br. Škvařila
Škva
Škvař
a br. Vahalu.

lenové DR ses. Budínská, br. Dujka, br. Kodeda, br.
V prvním kole byli tajnou volbou zvoleni členové
Krupík a br. Nohejl.
Ústřední rada volí členy
leny DR ses. Budínskou, br. Dujku, br. Kodeda, br. Krupíka a
br. Nohejla.

V prvním kole byli tajnou volbou zvoleni členové
lenové KR ses. Hlavicová, br. Severin a
ses. Sochová. Ve druhém kole byly voleny: ses. Mezulianiková a ses. Pudichová.
Ústřední rada volí členy
leny KR ses. Hlavicovou, ses. Mezulianikovou, ses. Pudichovou,
br. Severina, ses. Sochovou.
V prvním kole byli tajnou volbou zvoleni členové
lenové RM br. Bekárek, br. Jurásek, ses. Pitrová,
br. Slavotínek, br. Vykoukal.
Ústřední rada volí členy
leny RM br. Bekárka, br. Juráska, ses. Pitrovou, br. Slavotínka,
br. Vykoukala.
V prvním kole byli
yli tajnou volbou zvoleni členové
lenové ÚRS br. Haloda, br. Kopecký, br. Motyčka,
Moty
br. Valoušek.
Ústřední rada volí členy
leny ÚRS br. Halodu, br. Kopeckého, br. Motyčku,
Motyčku, br. Valouška.

V prvním kole byli tajnou volbou zvoleni členové
lenové RS br. Blaha, br. Kostelka,
Kostelka ses. Kusáková,
br. Ševčík.
Br. Gazárek podal návrh, aby se 5. člen RS dovolil aklamací.
Ústřední rada schvaluje,, aby druhé kolo volby zbývajícího člena
lena RS proběhlo
probě
aklamací.
29 – 0 – 0
V druhém kole volby člena
lena RS aklamací byli voleni: ses. Sýkorová (pro 8) a br. Šustr (pro 22)
Ústřední rada volí členy
leny RS br. Blahu, br. Kostelku, ses. Kusákovou, br. Ševčíka
Šev
a
br. Šustra.
Po vyhlášení výsledků voleb pokračovala
pokra
diskuze k předloženému
edloženému nevyrovnanému rozpočtu.
rozpo
Br. Grenar vyjádřil
il názor, že je třeba
t
předložit
ložit vyrovnaný rozpočet, že výdaje musí
korespondovat s výší příjmů
ř ů. Ses. Macková poznamenala, že v rozpočtu
rozpoč uvedla skutečné
částky, neuváděla příjmy,
íjmy, u kterých není jisté, zda se uskuteční
uskute ní a nezahrnula pohledávky, které
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Orel má a ústředí
edí je hodlá vymáhat.
vymáhat Br, Grenad zopakoval svůjj názor, že je třeba
t
odsouhlasit
vyrovnaný rozpočet. Br.. Kamba navrhuje schválit nevyrovnaný rozpočet
čet s tím, že Výkonné
předsednictvo Orla může
že dle situace odsouhlasit rozpočtové
rozpo
opatření.
ení. Br. Škvařil
Škva uvedl, že
v každém rozpočtu jsou
sou rezervy 10-20%.
10
Ses. Macková – v předloženém
edloženém rozpočtu
rozpo
nejsou
rezervy – předkládá skutečné
čné částky
částky ve výdajových položkách. A poznamenala, že ústředí
úst
již
provedlo úsporná opatření
ení (např.
(nap redukce telefonních linek, výpovědí
ědí nevýhodných smluv,
odhalování dlužníků – ne všichni platí startovné OFL, neplatiči
neplati časopisu
asopisu Orel,…) Hledá se
nové sídlo ústředí, kde by částka
ástka za nájemné a za energie byli podstatně
podstatn menší. Br. Kamba
poznamenal, že i v minulých letech byl ve skutečnosti
skute
rozpočet
et schodkový, i když ke schválení
schv
byl předložen vyrovnaný – viz rok 2010 dle výsledovky. Deficit je potřeba
potřeba řešit
ř
a navrhuje, aby
jarnímu zasedání Ústřední
ední rady byl předložen
p
rozpočet vyrovnaný. K tomu uvedl několik
návrhů: ústředí platí pojištění
ění nemovitostí všem jednotám (i těm,
t
které
eré mají ze své činnosti
zisk), navrhuje funkcionářům
řům nevyplácet cestovné a občerstvení,
ob erstvení, náklady na plyn a energii –
pokud budou všechny jednoty u jednoho dodavatele, dosáhneme výrazné slevy). Br. Zelina
poznamenal, že v předchozích
edchozích letech nebyly v rozpočtu předkládány
edkládány otevřené informace. Proto
navrhuje schválit předložený
edložený nevyrovnaný rozpočet.
rozpo et. Br. Kotík uvedl, že před
p
třemi lety se
navrhoval úplně stejný rozpočet.
rozpoč V reálné podobě rozpočet
et není nikdy vyrovnaný. Br. Kotík
podal návrh na usnesení.
Ústřední rada schvaluje zvýšení odvodu členských příspěvků na ústředí
edí ze 30% na 50%.
pro 8
Usnesení nebylo přijato.
p
Ústřední rada ukládá EHR připravit
př
na příští ÚR vyrovnaný rozpočet.
et.

27 – 1 – 1

Ústřední rada schvaluje nevyrovnaný rozpočet
rozpo na rok 2012.

23 – 6 – 2

13) Schválení kalendářee akcí na rok 2012 – DR, KR, TVR, EHR, RM
Předsedové odborných rad připravili
řipravili návrhy akcí na rok 2012.
Br. Zelina připomněl návštěvvu Sv. Otce Benedikta XVI v roce 2013. Je třeba,
t
aby se Orel
na tuto návštěvu již v příštím
íštím roce začal
za připravovat.
Ústřední rada schvaluje předložený
ředložený návrh kalendáře
kalendá e akcí TVR na 1. pololetí r. 2012.
28 – 0 – 1
Ústřední rada schvaluje předložené
ředložené návrhy kalendářů
kalendá akcíí KR, DR a RM na r. 2012.
28 – 0 – 1
Ústřední rada schvaluje předložený
ředložený návrh plánu práce EHR na r. 2012.

28 – 0 – 1

14) Různé
Byl předložen Soutěžní řád Orla se zapracovanými připomínkami
p
z žup. Bude se jím dále
zabývat nová TVR. Po prvním zasedání TVR bude předložen
edložen výkonnému předsednictvu.
př
Ústřední rada pověřuje VP schválením Soutěžního
Sout
řádu Orla s termínem do konce roku 2011.
27 – 0 – 0
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Výkonné předsednictvo
edsednictvo odvolalo Petra Ducháčka
Duchá
z funkce zástupce FICEP.
Ústřední rada ukládá nové TVR navrhnout
n
výkonnému předsednictvu
edsednictvu ke schválení nového
zástupce FICEP.
24 – 0 – 4
Br. starosta navrhl usnesení.
Ústřední rada děkuje
kuje všem, kteří
kte v minulém období pracovali v odborných radách,
v ÚRS, a také těm,
m, co se aktivně
aktivn podílejí na činnosti Orla.
28 – 0 – 1
Ses. Hrazdírová uvedla, že jejímu otci br. Šustrovi bylo pomluvami ublíženo, tím byla
poškozena i celá rodina. Přestože
řestože
estože nikdy nebylo nic proti br. Šustrovi dokázáno, nikdy se mu
nikdo neomluvil. Odmítá proto dále v Orlu pracovat na celorepublikové úrovni, bude
pokračovat v práci v jednotěě Orla Telnice.
Br. Kolář uvedl, že žádali, aby prapory pražské župy mohly být uskladněny
uskladněny v pražské budově,
která je majetkem Orla Telnice. Nebylo vyhověno
vyhov
s tím, že by údajné vlhko prapory poškodilo.
poškodilo
Nyní v dané budově sídlí cestovní kancelář,
kancelá vlhko nevadí. Br. Kolář vznesl požadavek, zda by
tato skutečnost župnímu předsednictvu
ředsednictvu mohla být výkonným předsednictvem
p edsednictvem objasněna.
objasn
Br.
Juránek k tomu uvedl, že zmíněná
zmín ná budova není majetkem Orla, ale majetkem organizace,
o
kterou vlastní Orel Telnice, proto se k tomu nikdo z přítomných nemůže
že vyjádřit.
vyjád
Ústřední rada ukládá výkonnému předsednictvu,
p
aby předložilo
edložilo návrhy na místopředsedu
místop
EHR a místopředsedu
edsedu RS na příštím
př
zasedání ÚR.
27 – 1 – 0
Br. Vejvar informoval o možnosti školení ses. Jandové, lektorky aerobiku. Informace budou
rozeslány mailem do žup.
Předseda
edseda mandátové komise br. Čáp přednesl přijatá usnesení z dnešního zasedání.
15) Závěr
Br. Juránek poděkoval
koval všem přítomným,
př
že se zúčastnili zasedání
edání až do konce, takže zasedání
mohlo být usnášeníschopné. Br. Slavotínek poznamenal, že na rozdíl od ostatních sportovních
organizací má Orel víc, má duchovní rozměr.
rozm Br. Slavotínek přednesl
ednesl závěrečnou
závěre
modlitbu. Br.
Jůza
za dal všem požehnání. Br. Juránek zasedání zakončil.
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