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P ítomni:

Pro8ram:

znplS
ze zasedání EHR konané dne 12. 10. 20I

Stanislav Kamba -p edseda
Lenka Karhanová - člen
Jaromír Schneidr - člen
Vlastimil Vahala - člen

l. Návrhrozpočtu 20Ib
2. Rrjzné

Ekonomicko-hospodá ská rada se zabyvala návrhem rozpočtu ORLA 2018, ktery je navržen jako
vyrovnany, kdy p íjmy i v daje činí 14 049 l00, - Kč.
Návrhrozpočtu se jevívoblasti p íjm i v daj reálnyvzhledem ksoučasn m informacím o bu-
doucích p íjmech roku 2018 a plánu akcí a ostatních nákladri v roce 2018. Toto potvrzuje i návrh
rozpočtu ORLA 2018 - rozpis na akce.
Ekonomicko-hospodá ská rada p i svém jednání vycházela z rozpoětu na rok 2017 , ktery byl schvá-
len UR 25. 4.2017, dále pak z plnění rozpočfu 2017, ato za první pololetí2017.

Návrh rozpočtu ORLA 2018 je p edloženy Úst ední radě ORLA jako vyrovnan;i. Ekonomic-
ko-hospodá slc{ rada proto doporučuje Úst ední radě po projednání tento rozpočet p ijmout.

Vzhledem ktomu, v roce 2018 končí Orlu rist edí pronájem vbudově Pellicova 2c, Brno a dosud
není známo, zda se bude muset Orel z těchto prostor odstěhovat, vyr ^lá EHR vykonné p edsed-
nitvo, aby se tímto zabyvalo. V p ípadě, že stěhování proběhne v roce 2018 je zapotíebí v rozpočtu
2018 vyčlenit na toto stěhování ťtnanční prost edky.

Dále se EHR zab vala pot ebou aktualizovat informace pro jednoty o možnostech čerpání dotací
z jednotliv ch kraj .

EHR se dohodla na dalším termínu jednání a ve čtvrtek 30.11.2017 ve 13,00 hod. Členové požádali
p edsedu EHR zda by nezajistil jednání v budově ORLA na ulici Bmo, Vranovská.

K tomuto jednání žádá EHR od st edí p ipravit podrobny p ehled čerpání rozpočtu Orla 2017 do
konce Ťíjna20l.7. Pro porovnání pak žádái o podrobny p ehled čerpání rozpočtu ORLA 2016.

Zapsal:Stan is l av Kamba
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