OREL O.S.

Zápis z 27. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 17. února 2014
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. Žádost o spolufinancování rekonstrukce orlovny v Přelouči
7. Žádost o souhlas s převodem nemovitostí mezi Orlem jednotou Kolín a MÚ Kolín
8. Žádost jednoty Orel Kunovice u Val. Mez.
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání spolu s br. P. Kopeckým orelskou modlitbou.
Starosta požádal o jednání dle programu, protože zatím VP není usnášení schopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou.
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.
4. Kontrola usnesení (materiál 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR. Br. Juránek vyzval přítomné
k dotazům k předloženému přehledu.
Nutno poslat pozvánku s programem Orelské pouti na sv. Hostýn biskupovi Radkovskému a
k duchovnímu rádci Orla pojede osobně starosta br. Juránek.
Ses. Macková - odpověď jednoty Olešnice (materiál 9)
Br. Čáp – je třeba k úkolům z usnesení zaujmout rozhodnější stanovisko, ať ti, kterých se to
týká, narovinu řeknou, že nejsou schopni úkoly vypracovat.
Br. starosta – navrhuje znovu uložit EHR úkol z usnesení, jinak změna na ÚR z důvodu
nečinnosti.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
TVR – zasedání 7. 12. 2013 (materiál č. 5. a) - br. Častulík – shrnul písemný materiál. Další
zasedání TVR bude 5. 3. 2014. Nastínil problém – jednoty se zúčastní kvalifikačního kola, ale
pak nepřijedou na zápas – narušení celého sportovního klání. Nutnost nějak řešit.
VP souhlasí, aby byl na jednání přizván sportovní manažer br. Možný
Br. Možný seznámil s výdaji FICEP a celou organizací sportovních her (viz materiál č. 9.a
+9.b). Zatím se vše rozbíhá, není dostatek přihlášených.
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Br. starosta - problém s tenisem a přitom máme v Orle tolik tenistů. Všechny nás vyzval
k prohlídce tenisového hřiště za budovou ústředí – naprosto nevyhovující parametry.
Atletika – kvalifikace asi v květnu.
Br. starosta – informoval o možnosti kvalifikace v Brně.
Br. Častulík – kvalifikace je možná i v Nivnici.
Br. starosta – zapojeny katolické školy, kdo uspěje v kvalifikaci, dostane příspěvek od Orla –
možnost dotace (pro reprezentanty ze škol).
Br. Možný – seznámil s dalšími aktivitami – semináře a školení pro rozhodčí, spolupráce ve
florbalu s Bulldogs.
Zpráva DR
DR – nutnost zajet za duchovním rádcem Orla a ještě jednou projednat pouť na sv. Hostýn.
Nutno oslovit mladé a nabídnout možnost exercicií – program bude upřesněn na dalším
zasedání DR 24. 2. 2014.
Ses. Macková – informace, kdo je letos povede, otec arcibiskup Graubner se omlouvá, pověřen
P. Dujka.
Br. P. Kopecký informoval o plánovaném zasedání rozšířené DR 12. 5. 2014, včetně
duchovních rádců žup, případně zájemců z jednot.
Další rozšířená DR 20. 10. 2014 – br. P. Kopecký chce pozvat generálního sekretáře biskupství
brněnského.
DR děkuje všem Orlům za pomoc při letošní Tříkrálové sbírce.
Br. P. Kopecký seznámil VP se záměrem DR zpracovat návrh na vyznamenání bývalého
brněnského pomocného biskupa - Mons. ThDr. Petra Esterku.
Přišel br. Korger – VP je usnášení schopné.
Br. starosta navrhl ověřovatele zápisu – ses. Brandejsovou a br. Zelinu.
VP/535/27 VP volí ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Zelinu
VP/536/27 VP bere na vědomí stav plnění usnesení k 17. 2. 2014.
VP/537/27 VP bere na vědomí zprávu TVR a DR.

8-0-0
8-0-0
8-0-0

Br. Zelina – příspěvek 1500,- Kč na FICEP je moc - strach, že se sportovci odhlásí.
Br. starosta – poplatek je 11 tis. a my chceme jen 1 500,- Kč., může přispět jednota či župa.
Toto klání můžeme považovat za katolické celosvětové OH.
Br. Častulík – sondoval mezi sportovci a příspěvek 1500,- Kč by neměl být problém.
VP/538/27 VP schvaluje příspěvek účastníků FICEP ve výši 1500,- Kč.
8-0-0
VP/539/27 VP ukládá EHR vypracovat pomocný materiál pro jednoty – přehled získávání
dotačních titulů (viz VP/440/20) – zpracovat do 30. 6. 2014.
8-0-0
Br. starosta se znovu vrátil k plnění usnesení – v Troubelicích není sjednána náprava a není
v silách ústředí provést nápravu – dále sledovat situaci.
Br. Korger – bývalý kněz „hrotil“ situaci, otec arcibiskup jej přesunul jinam.
Ses. Macková – nové vedení chce pracovat, již změna k lepšímu. Hospoda v orlovně je již
zahrnuta v účetnictví.
Br. starosta navrhuje udělat „tlustou čáru za minulostí“ a nechat nové vedení pracovat.
Zpráva KR
KR – písemný zápis (4. 12. 2013 – materiál 5. b), od té doby se KR nesešla.
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VP/540/27 VP bere na vědomí zprávu KR.
8-0-0
Zpráva RS
Ses. Brandejsová – RS se sešla před VP. 27. 3. 2014 bude setkání jubilantů 2013, je nutno
poslat pozvánku. Setkání seniorů na Vranově je zajištěno a rozesláno. Setkání jubilantů 2014
bude 11. září 2014. Rada seniorů se snaží zpracovat návrh na vyznamenání bývalého
brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterku.
VP/541/27 VP bere na vědomí zprávu RS.

8-0-0

Zpráva RM
Rada se nesešla.
Zpráva EHR
Není!!!
Zpráva ÚRK
Br. Čáp – zápis z jednání (č. 14) ze dne 4. 2. 2014 (materiál 5. c). Kontrola účetnictví ústředí Orla.
Bod 7 – Syrovín - podobně jako v Troubelicích, tlustá čára. Šilingrova župa nejeví zájem, návrh převést
do Velehradské župy.
Br. starosta – ať se vyjádří jednota, kde chce být.
Br. Čáp – jednotu vyzvat k vyjádření, kde chce být.
Br. Zelina – tendence je dobrá. Někteří se odhlásili, ale možná je to lepší, jednota roste.
Rozjíždí se stolní tenis a činnost vůbec.
Br. Čáp – ještě některé jednoty dluží na pojištění majetku.
Ses. Macková – ať ÚRK podá návrh na ÚR – plnění povinností, příp. sankce do usnesení, stávající
směrnice pojištění neřeší.
Ses. Brandejsová – Krouna problém – jak ji donutit – nic nedělají. Je možné zrušit pojištění z ústředí.

VP/542/27 VP bere na vědomí zprávu RS.

8-0-0

6. Žádost o spolufinancování rekonstrukce orlovny v Přelouči (materiál 6)
Ses. Brandejsová přednesla a předala doplňující informace – viz přílohy materiál 6.a+6.b).
Br. starosta navrhuje - odložit na 28. VP - 17. 3. 2014, nutno požádat o přesné rozměry
tělocvičny a hrací plochy.
7. Žádost o souhlas s převodem nemovitosti mezi Orlem jednotou Kolín a MÚ Kolín
(materiál 7)
Žádost byla projednávána již na předchozím zasedání VP a ses. Macková požadovala jednotu
Kolín o smlouvu k nahlédnutí a tlumočila požadavek VP o zabezpečení vstupu věcnými
břemeny nebo koupí přístupové cesty, ale jednota dosud nic nedodala. V současné době není
možné rozhodnout.
8. Žádost jednoty Orel Kunovice u Valašského Meziříčí (materiál 8)
Br. starosta - není možné schválit, ale je možnost jednat o půjče.
VP/543/27 VP pověřuje ses. Mackovou jednáním s jednotou Kunovice u VM o možnosti
půjčky na vybavení orlovny
8-0-0
9. Různé
Br. starosta navrhuje termín ÚR na sobotu 26. 4. 2014.
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VP/544/27 VP schvaluje termín zasedání ÚR v sobotu 26.4.2014

8-0-0

Ses. Macková – informace o vybavení budovy v Hlinsku, návrh vybavit kuchyňku a zázemí na
spaní pro cca 3 rodiny. Možnost čerpat z rozpočtu z kapitoly opravy a údržba budov do 100 tis.
VP/545/27 VP schvaluje vybavení objektu v Hlinsku do výše kryté rozpočtem
tj. do 100tis. Kč.
8-0-0
VP/546/27 VP pověřuje br. Nováčka vybavením budovy v Hlinsku.
8-0-0
Br. starosta spolu se ses. Mackovou seznámili VP se záměrem nákupu nové budovy pro
ústředí Orla.
Br. Korger – nemovitost má vždy větší cenu.
Ses. Macková – do r. 2018 nájem, pak musíme prostory opustit, biskupství má s budovou na
Pellicové jiný záměr a plánuje rekonstrukci v roce 2015. I do té doby (asi 2016) bychom se
museli stěhovat o patro výš.
Br. starosta – když stěhovat, pak do vlastního.
VP/547/27 VP schvaluje záměr pronájmu kanceláří či nákupu vlastní budovy za stejných
nebo lepších podmínek.
8-0-0
Ses. Macková – informace o nových jednotách, tři nové v roce 2013. Nyní nová jednota
v Tvarožné a další dvě v Sušilově župě. Informace o župních sjezdech a VČS v jednotách.
Br. Zelina – historie Orla – zpracovat jako kroniku – KR a RS – ať navrhnou způsob, jak to
udělat - od obnovy (po roce 1989).
Br. starosta – na rozdíl od Sokola máme časopis - fakta tam jsou ucelená! Není člověka, který
by to sepsal. Co nedal dohromady Br. Kostelka, to není.
Br. Zelina – to není pravda, časopis Orel není ucelená historie Orla.
Ses. Brandejsová – nenajdeme kronikáře.
Ses. Macková – máme v rozpočtu 45 tis na vyvazování časopisu – nutné začít.
10. Závěr
Br. starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:45 hodin.
Příští zasedání VP bude 17. 3. 2014.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková ……………………………………….
Ověřili:
Ses. Brandejsová ……………………………………………….

Br. Zelina ……………………………………………………….

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

4

