OREL

Zápis ze 33. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 20. října 2014
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Mše svatá
2. Zahájení – orelská modlitba
3. Volba pracovních funkcí – ověřovatele zápisu, určení zapisovatele
4. Schválení bodů programu
5. Kontrola usnesení
6. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
7. Příprava ÚR
8. Různé
9. Závěr

1. Mše svatá
Zasedání VP bylo zahájeno mší sv. slavenou společně se členy Duchovní rady a župními
duchovními rádci.
2. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přítomné přivítal a zahájil zasedání orelskou modlitbou.
3. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu ses.
Brandejsovou.
VP/618/33 VP volí ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou.

8-0-0

4. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu, nechal schválit navržený program.
VP/619/33 VP schvaluje program jednání.

8-0-0

5. Kontrola usnesení (materiál 5, 5a, 5b)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení, vyzvala přítomné k dotazům. K usnesení
č. VP/606/32 EHR předložila možnosti čerpání dotací od MAS.
Přišla ses. Tománková.
VP/620/33 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 20.10.2014.
6. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
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Br. Častulík: začátkem října proběhl ústřední závod horských kol v Drnovicích. TVR zjišťuje
možného pořadatele atletických her v příštím roce. Proběhlo plavání v Blansku, zajišťovala
jednota Kuřim. Doplnili seznam akcí ke schválení do ÚR. Zatím jediný kandidát na volby
do TVR.
VP/621/33 VP bere na vědomí zprávu TVR.

9-0-0

Zpráva KR
Zpráva nebyla dodána.
Ses. Macková: recitační soutěže Svatováclavská réva se zúčastnilo 29 účastníků, pozitivní
hodnocení od poroty: úroveň byla vyšší než v posledních letech. Do rozpočtu zahrnuty akce i
částky dle pokynu předsedy – stejně jako letos.

Zpráva DR
V době konání zasedání VP probíhá zasedání DR rozšířené o župní duchovní rádce, ale zpráva
je písemná i plán práce na rok 2015.
VP/622/33 VP bere na vědomí zprávu DR.

9-0-0

Zpráva RM
RM zasedala o prázdninách. Podpoří školení orelských vedoucích ve spolupráci se střediskem
Radost v počtu cca 30 orelských vedoucích.
VP/623/33 VP bere na vědomí zprávu RM.

9-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: koncem září v Brně proběhlo setkání seniorů; hojná účast.
VP/624/33 VP bere na vědomí zprávu RS.

9-0-0

VP/625/33 VP doporučuje Plány akcí všech odborných rad na rok 2015 ke schválení ÚR.
9-0-0
Zpráva EHR
EHR se zabývala průběžným čerpáním rozpočtu ve 3Q 2014 a návrhem rozpočtu pro rok 2015.
Je navržen jako vyrovnaný, reálný; doporučuje ke schválení.
VP/626/33 VP bere na vědomí zprávu EHR.

9-0-0

Zpráva ÚRK
Br. Čáp: ÚRK zasedala před zasedáním VP, zpráva bude zpracována. Drobné nedostatky dle
minulých zápisů byly odstraněny.
VP/627/33 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.

9-0-0
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7. Příprava ÚR (materiály 6-6d, 7-7m,)
a) zprávy odborných rad pro ÚR a Plány akcí na rok 2015
Písemně byly předloženy zprávy RM a RS pro ÚR konanou dne 8.11.2014 a Plány akcí na rok
2015 TVR, DR, RM, RS a EHR.
b) volební sjezd
Ses. Macková: minulý volební sjezd se konal 15. května 2011 v Rovensku. Volební období
volených orgánů je čtyřleté a končí volbou nových orgánů. VP na svém 32. zasedání dne
22.9.2014 projednalo termín a místo sjezdu.
VP/628/33 VP doporučuje ÚR svolat v souladu s §15 bod 3) a §16 bod 3) odst. p) Stanov
Orla sjezd v termínu 13.6.2015 s místem konání orlovna Brno-Bosonohy.
9-0-0
VP/629/33 VP doporučuje ÚR stanovit v souladu s §16 bod 3) odst. o) Stanov Orla klíč
na počet delegátů sjezdu – na každých započatých 300 členů župy 1 delegát.
9-0-0
VP/630/33 VP doporučuje ÚR schválit program sjezdu dle přílohy.

9-0-0

c) Návrh Rozpočtu Orla na rok 2015
Ses. Macková předložila Návrh Rozpočtu na rok 2015. Návrh vychází z letošních příjmů a
výdajů na základě sledování průběžného plnění v jednotlivých položkách. Samostatnou novou
kapitolu tvoří kongres FICEP, který by se měl konat v dubnu v Brně. Příjmová a výdajová
položka na sjezd – předpoklad příjem od účastníka 250,-Kč bez proplácení cestovného. Pokud
ÚR schválí jinak, je nutno v rozpočtu upravit.
VP/631/33 VP schvaluje předložení vyrovnaného rozpočtu na rok 2015 ke schválení ÚR.
9-0-0
d) Záměr o zakoupení části budovy
Ses. Macková předložila písemný materiál Záměr o zakoupení části budovy Vranovská 61
v Brně. Nájemní smlouva prostor budovy na ulici Pellicova, č.p. 2c, s Biskupstvím brněnským
končí 31.12.2017 a s prodloužením nájemní smlouvy majitel nepočítá. Vlastník objektu
v současné době zpracovává projekt, kde počítá se všemi prostory pouze pro svůj záměr. VP již
v roce 2012 zadalo starostovi Orla úkol: najít vhodné prostory, nejlépe vlastní. Stejnou situaci
řeší i jihomoravská KDU-ČSL. Po dlouhodobějším vyhledávání byl nalezen vhodný objekt,
který by vyhovoval oběma organizacím společně. Je zde možnost, aby Orel odkoupil 5/13
objektu za 5.000.000 Kč. Zbývající část budovy odkoupí KDU-ČSL.
V současné době v prostorách, jejichž koupi ústředí Orla zvažuje, sídlí IT firma.
Za předpokladu, že ústředí Orla zůstane do 31.12.2017 na Pellicově 2c a prostory na Vranovské
61 zůstanou pronajaty IT firmě, nájem od IT firmy pokryje náklady na pronájem na Pellicově.
Stáří budovy Vranovská 61 je šestnáct let. Vzdálenost od hlavního nádraží je cca 12 minut
tramvají. Parkovat na ulici lze podstatně snadněji, než tomu bylo na ulici Pellicově.
Br. Kamba: EHR se tímto zabývala, tento záměr vítá, považuje jej za vhodné zhodnocení
finančních prostředků.
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Br. Korger: dotaz na celkový počet metrů. Ses. Macková: součty jsou v materiálech
za jednotlivá podlaží.
Br. Juránek vyzval k dalším připomínkám a dotazům.
VP/632/33 VP doporučuje ÚR ke schválení nákup části budovy Vranovská 61, Brno za cenu
5.000.000,-Kč.
pro 6, proti 0, zdržel se 3
Přišel br. Kopecký

8. Různé (materiály 8-8l)
a) přehled průběžného plnění rozpočtu Orla k 30.9.2014
Ses. Macková předložila přehled průběžného plnění rozpočtu k 30.9.2014 včetně přehledu
poskytnutých půjček a soupisu dlužných částek evidovaných v Orlu ke 30.9.2014.
Br. Juránek vyzval k dotazům.
Br. Čáp: všechny jednoty by se měly řídit splátkovým kalendářem. Vyzval členy VP, aby
úhradu urgovali v jednotách, které patří do jejich žup.
VP/633/33 VP bere na vědomí stav průběžného plnění Rozpočtu Orla k 30.9.2014.

10-0-0

b) dotace MŠMT pro rok 2015
Ses. Macková: na MŠMT byly vyhlášeny podmínky pro žadatele z dotačního programu Státní
podpory sportu na rok 2015. Orel může žádat na programy III Činnost sportovních organizací a
program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. Župy byly vyzvány k podání žádosti a byly
jim zaslány tiskopisy. Většina žup žádosti doložila do 11.9.2014. Celková žádost za Orel byla
na MŠMT zaslána elektronicky 24.9.2014, v tištěné podobě 26.9.2014, termín podání na
MŠMT byl do 30.9.2014.
V podmínkách MŠMT se rok od roku objevují nové podmínky. Letos nová podmínka: žadatel
musí vybírat členské příspěvky v minimální výši 500,-Kč a 100,-Kč na děti a mládež.
V programu III bylo toto kritérium jako doporučující, v programu IV jako povinné. Jednoty by
tedy měly uvádět příspěvek včetně klubových poplatků, i včetně mimořádných příspěvků.
Ústřední sekretariát vyzve župy i jednoty, aby toto bylo zahrnuto do výši příspěvků.
Ses. Macková předložila písemný přehled žádostí o dotace MŠMT na rok 2015 na program III
včetně seznamu žup, které žádost nepodaly.
Zvážit, zda příspěvek na ÚR nezvýšit na 500,-Kč, ale formou příspěvku.

c) kontrola FÚ
Ses. Macková: Na ústředí probíhá kontrola FÚ, konkrétně kontrola dokladů z roku 2011 dle
závěrů NKÚ. V tomto roce došlo při administraci k porušení rozpočtové kázně.
d) připomínkový dopis k jednání člena VP
Br. Juránek: na ústředí byl doručen dopis adresovaný VP; z dopisu vyplývají připomínky
k tomu, že člen VP zasílá pozvánky na mše sv. slavené dle starého římského ritu a k podpisu
připojuje svoji funkci v Orlu; není vhodné, aby orelský funkcionář propagoval starou liturgii.
Br. Juránek navrhl, aby byl dopis předán DR k projednání.
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e) žádost o provedení kontroly v jednotě Opava
Br. Juránek předložil žádost o provedení kontroly v jednotě. Dopis byl strojově podepsán
„členové Orla“, psaný podpis byl nečitelný, tedy jej lze považovat za anonymní. Br. Juránek
předal dopis ÚRK.
VP/634/33 VP pověřuje ÚRK provedením kontroly v jednotě Opava.
pro 8, proti 0, zdrželi se 2

f) kongres FICEP v Paříži
Ses. Macková: ve dnech 16.-19.4.2014 se zúčastnila spolu s br. Možným a br. Mackem
kongresu FICEP v Paříži. Na kongresu veřejný ohlas k letošnímu FICEP CAMPU: se
skupinkou Čechů se výborně duchovně pracovalo – bylo to obohacení i pro samotného kněze.
Ještě se s takovou výpravou na FICEP campu nesetkal.
FICEP Camp 2016 bude poblíž Krakova, kde bude světové setkání mládeže; od 26.2.2015 do
1.3.2015 zimní hry FICEP v Německu, letní hry FICEP 2016 budou ve Francii a v roce 2018
v ČR. FICEP CAMP 26.7.-1.8. 2015 v Rakousku (230 EURO poplatek).
g) vyznamenání
Ses. Macková navrhla Stříbrnou pamětní medaili a Čestné uznání br. Třináctému za organizaci
a vedení delegace ve Vídni na hrách FICEP 2014.
VP/635/33
Vnorovy.

VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili a Čestné uznání br. Třináctému z jednoty
10-0-0

Ses. Tománková: volejbalistky reprezentující Orel ve Vídni vyjádřily nespokojenost s tím, že
neměly tlumočníka.
h) KIN-BALL
Br. Čáp: zastupoval Orla na zahájení Mistrovství Evropy v KIN-BALu, které proběhlo letos
v září v Hradci Králové. KIN-BALL je nový kolektivní sport; hraje se s lehkým balonem
o průměru cca 122 cm. Kin-ball lze hrát v každé (i menší) orlovně, ale také i venku na louce.
Navrhuje na stránky Orla vyvěsit informace o tomto novém sportu.
Ses. Tománková: děti mohou Kin-ball hrát s menším míčem. Pořizovací cena originálního míče
se pohybuje kolem 4.000 Kč. Kin-ball lze hrát i s gymnastickým míčem, který lze pořídit
řádově kolem 500 Kč.

i) návrh úpravy směrnice
Ses. Macková upozornila na úkol vyplývající z minulého zasedání ÚR pro EHR: jakým
způsobem ve směrnici sankciovat jednotu, která má nevyrovnané závazky vůči ústředí.
Br. Čáp: opatření by mělo být motivační, aby župy na jednoty působily. Lze o částku ponížit
dotaci (70%) z členských příspěvků pro danou jednotu. Župa dostane o dlužnou částku méně.
Ses. Brandejsová: ve směrnici ani ve stanovách není řešeno, jaký postoj má mít župa k jednotě,
která neuhradí příspěvky.
Br. Čáp: župní rada může pověřit župní revizní komisi kontrolou v problémové jednotě.
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9. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomný za účast a požádal o závěrečné požehnání P. Kopeckého.
Zasedání bylo zakončeno v 16:50 hodin.
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