OREL

Zápis ze 7. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 8. února 2016
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 plnění usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS a EHR
6. Orel jednota Oldřiš (žádost obce)
7. Orel jednota Ostrava-Stará Bělá (žádost o podporu reprezentanta stolního tenisu)
8. Vyznamenání
9. Různé
10. Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Jednání zahájil br. Juránek, všechny přivítal a začal orelskou modlitbou spolu s předsedou DR
br. P. Kodedou.
VP je usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhl ověřovatele
zápisu – br. Brhela a ses. Brandejsovou, požádal o jejich schválení.
VP/76/7 VP schvaluje ověřovatele zápisu – br. Brhela a ses. Brandejsovou.

12 – 0 – 0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek – nebyl podán žádný návrh na změnu či doplnění.
VP/77/7 VP schvaluje program dnešního jednání

12 – 0 – 0

4. Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR písemnou formou. Navrhla termíny
jednání VP a ÚR:
21. 3. 2016 – zasedání VP
15. 4. 2016 – zasedání VP a OR
23. 4. 2016 – zasedání ÚR
VP/78/7 VP schvaluje termín jednání ÚR – 23. 4. 2016
12 – 0 – 0
VP/79/7 VP schvaluje termín jednání VP – 21. 3. 2016 a termín jednání VP rozšířeného o
členy OR – 15. 4. 2016
12 – 0 – 0
VP/80/7 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP a ÚR
12 – 0 – 0
VP/81/7 VP ukládá předsedům OR poslat na ústředí podněty pro jednání VP a OR do 20. 3.
2016
12 – 0 – 0
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5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR
Br. Třináctý – předložil termíny OBL a termín a místo Atletického mistrovství Orla v Hradci
Králové, opět budou dva závody v jednom termínu – Dolní Dobrouč a Hradec Králové.
Br. Čáp požádal o vytvoření programu na zpracování výsledků atletických disciplín – zajistí
předseda TVR.
VP/82/7 VP bere na vědomí termíny závodů OBL a Atletického mistrovství Orla v roce 2016
12 – 0 – 0
VP/83/7 VP bere na vědomí zprávu TVR
12 – 0 – 0
Zpráva KR
Br. Brhel seznámil s činností KR, akcemi, které jsou plánované na první polovinu roku 2016.
Zprávu z jednání KR předložil písemně. Upozornil na změnu termínu Divadelní dílny
v Boleradicích – 29. 4. – 1. 5. 2016. Termín ústředního plesu Orla v roce 2017 bude předložen
na jednání ÚR.
VP/84/7 VP bere na vědomí zprávu KR

12 – 0 – 0

Zpráva DR
Br. P. Kodeda seznámil se zápisem jednání DR, který byl předložen písemnou formou.
Seznámil členy VP s písemným příslibem otce biskupa Radkovského celebrace orelské mše sv.
na Sv. Hostýně a požádal o oficiální pozvání br. starostu.
VP/85/7 VP bere na vědomí zprávu DR
12 – 0 – 0
VP/86/7 VP bere na vědomí jednání předsedy DR s otcem biskupem Radkovským o celebraci
letošní pouti Orlů na Sv. Hostýn
12 – 0 – 0
Zpráva RM
Ses. Škvařilová – RM se sešla v lednu, účast 50%, hlavní úkol FICEP camp. RM navrhuje, aby
čeští účastníci uhradili částku 2500,- Kč za pobyt na FICEP campu. Požádala předsedu DR o
celebraci mše sv. na FICEP campu v angličtině.
Předseda DR bude v té době v Krakově, ale poskytne kontakt na kolegu.
Ses. Macková – arc. Graubner se může zúčastnit jen zahajovacího ceremoniálu.
VP/87/7 VP schvaluje příspěvek 2500,- pro české účastníky FICEP campu
VP/88/7 VP ukládá br. Juránkovi pozvat Mons. Radkovského na Sv. Hostýn
VP/89/7 VP bere na vědomí zprávu RM

12 – 0 – 0
12 – 0 – 0
12 – 0 – 0

Odešla ses. Škvařilová
Zpráva RS
Ses. Brandejsová – jednání RS bylo dnes. Seznámila přítomné s plněním plánu akcí na rok
2016, nyní je aktuální setkání seniorů na Sv. Hostýně – 4. až 6. dubna 2016. Požádala o seznam
jubilantů 2016 s tím, že letos budou pozváni ti, kdo slaví 60, 70 a více let (dle doporučení žup),
setkání je plánováno na 15. 9. 2016. Podzimní setkání seniorů bude 27. 10. nebo 25. 10. 2016 –
termín bude včas upřesněn.
VP/90/7 VP bere na vědomí zprávu RS
11 – 0 – 0
Zpráva EHR
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Br. Kamba – EHR se zatím nesešla, ale začíná pracovat na úkolech z ÚR.
VP/91/7 VP ukládá předsedovi EHR zaslat informace z jednání EHR před příštím jednáním
VP písemně na sekretariát
11 – 0 – 0
VP/92/7 VP bere na vědomí zprávu EHR
11 – 0 – 0
6. Orel jednota Oldřiš
Br. Juránek přečetl žádost jednoty Oldřiš o odprodej části pozemku.
Ses. Macková vysvětlila historii a současný stav v jednotě.
Br. Juránek upozornil na zákon, kdy bude daň z prodeje platit prodávající. Navrhl kupní
smlouvu upravit tak, aby jednota netratila.
VP/93/7 VP schvaluje prodej části parcely č. 171 o výměře 253,16 m2 v k. ú. Oldřiš, zapsané
na LV č. 433 v majetku Orla jednoty Oldřiš, IČ 62675427 a doporučuje navýšit cenu o daň
z prodeje nemovitostí
11 – 0 – 0
7. Orel jednota Ostrava-Stará Bělá
Ses. Macková seznámila s žádostí o podporu veterána ve stolním tenisu na Mistrovství světa ve
Španělsku. Jedná se o aktivního člena Orla br. Ing. Zdeňka Baluška. Br. Juránek navrhuje
zaplatit letenku – 5 tis. Kč.
VP/94/7 VP schvaluje podporu reprezentanta veteránů ve stolním tenisu na Mistrovství světa
ve Španělsku Ing. Zdeňka Baluška z Orla jednoty Ostrava-Stará Bělá, ve výši 5000,- Kč
11 – 0 – 0
8. Vyznamenání
Ses. Macková seznámila přítomné s návrhy na vyznamenání – do dnešního dne bylo doručeno
osm návrhů na vyznamenání. Všechny návrhy jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání
Orla.
Čestné uznání
Hana Šleglová, jednota Pitín/župa Velehradská. Br. Častulík, starosta Velehradské župy
navrhuje vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě u příležitosti životního jubilea (nar.
15. 4. 1961).
Ing. Antonín Gazárek, jednota Vnorovy/župa Velehradská. Br. Častulík, starosta Velehradské
župy navrhuje vyznamenání za příkladnou práci pro Orel u příležitosti životního jubilea (nar.
27. 4. 1961).
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
Čestné uznání a Stříbrná pamětní medaile
Miroslav Adamec st., jednota Orlice/župa Orlická. Rada jednoty Orlice a předsednictvo župy
navrhují vyznamenání za celoživotní práci pro jednotu a župu, vedení dětí a mládeže (trenér) u
příležitosti životního jubilea (70 let). Vyznamenání bude předáno na VČS.
Božena Pavelková, Anna Lazurová, Marie Štěpánková, Marie Tyblová, jednota Kuřim/
župa Sedlákova. Jednota oslavuje v tomto roce 80 let od svého založení a u této příležitosti
navrhuje výše jmenovaným členkám vyznamenání za dlouholetou aktivní činnost a přínos Orlu.
Vyznamenání bude předáno při oslavě svátku matek (7. 5. 2016).
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
Čestný zlatý odznak Orla
Ing. Stanislav Juránek, jednota Brno-Židenice/župa Sedlákova. Župa Sedlákova navrhuje za
dlouholetý rozvoj Orla ČR. Výše jmenovaný je členem Orla od roku 1991, zasloužil se o
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znovuobnovení Orla po revoluci. Od té doby pracuje aktivně na všech úrovních a v současnosti
je starostou Orla ČR. Vyznamenání je navrženo u příležitosti životního jubilea (60 let).
Vyznamenání bude předáno při vhodné příležitosti.
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
VP/95/7 VP uděluje Čestné uznání ses. Haně Šleglové z jednoty Pitín
11 – 0 – 0
VP/96/7 VP uděluje Čestné uznání br. Ing. Antonínu Gazárkovi z jednoty Vnorovy 11 – 0 – 0
VP/97/7 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Miroslavu Adamcovi st.
z jednoty Orlice
11 – 0 – 0
VP/98/7 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili ses. Boženě Pavelkové, Anně
Lazurové, Marii Štěpánkové a Marii Tyblové z jednoty Kuřim
11 – 0 – 0
VP/99/7 VP uděluje Čestný zlatý odznak br. Ing. Stanislavu Juránkovi z jednoty Brno-Židenice
11 – 0 – 0
9. Různé
MŠMT – dotace
Ses. Macková seznámila přítomné s písemným materiálem – vyúčtování dotací z MŠMT,
program III a IV, čerpané v roce 2015. upozornila na župy, které nedodržely smlouvu o
poskytnutí dotace. Současně seznámila členy VP s čerpáním a splácením půjček jednotám.
Br. Čáp – nesplácení půjček a porušení termínů ve smlouvách se nemůže nechat bez odezvy,
máme možnost kompenzace z členských příspěvků a krácení dotací dle Směrnice.
Proběhla diskuse na téma, jak přimět jednoty a župy k dodržení smluv.
.
VP/100/7 VP bere na vědomí zprávu o vyúčtování dotací za rok 2015 z MŠMT a stav splácení
půjček poskytnutých jednotám k 31. 12. 2015 a postupuje ÚR k projednání
11 – 0 – 0
Valná hromada FICEP v Kolíně nad Rýnem
Ses. Macková seznámila přítomné s termíny a zasedáním komisí Valné hromady FICEP.
VP/101/7 VP schvaluje účast zástupců Orla na Valné hromadě FICEP v Kolíně nad Rýnem ve
dnech 1. – 2. dubna 2016 v počtu 4 + 1 překladatel, ve složení br. Stanislav Juránek, Petr
Macek, Michal Možný a ses. Kateřina Škvařilová
11 – 0 – 0
VP – proces svolání 1. VP 13. 6. 2015
Ses. Macková předložila pro jednání písemný právní rozbor k procesu svolání 1. VP, konaného
dne 13. 6. 2015 v Orlovně Brno-Bosonohy, bezprostředně po ukončení konání XVII.
Ústředního sjezdu Orla. Jak z pozice nedodržení Jednacího řádu, tak z důsledků a omezení práv
a příp. nedodržení postupů dle Stanov.
Nikdo z VP tento postup nenapadl, ani tehdy nepřítomná ses. Kellerová (jediná byla omezena
ne svém právu) tak neučinila.
Ses. Kellerová- nebude postup zpochybňovat.
Br. Čáp – navrhuje doplnit jednací řád na jednání ÚR a navrhnout v případě nových voleb
možnost svolat VP ještě v den volebního sjezdu.
VP/102/7 VP bere na vědomí právní rozbor k procesu svolání 1. VP, dne 13. 6. 2015
11 – 0 – 0
Odešla ses. Kellerová.
Rozpočtové opatření č. 1
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Jednoty Brno-Bystrc, Brno-Obřany a Brno-Husovice si na svoji činnost sehnaly finanční
prostředky od sponzora, který ovšem požádal o plnění smlouvy o provedení reklamy s hlavním
spolkem. Jedná se o finanční částku 520.000,-Kč bez DPH, která bude dle dohody rozdělena
následovně: 184.000,- Kč pro jednotu Brno Husovice, 184.000,- Kč pro jednotu Brno Obřany a
40.000,- Kč pro jednotu Brno Bystrc. Zbývající částka bude využita na účely naplnění
smlouvy a odvedení daně. Postup byl konzultován s daňovým poradcem, jednotám lze peníze
poskytnout jako dar.
VP/103/7 VP schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým se navyšuje příjem v kapitole č. 25 o
629.200,- Kč a současně se výdaje v kapitole H7 navyšují o 408.000,- Kč. Současně pověřuje
1. místostarostku sepsáním darovacích smluv s jednotou Brno-Obřany na částku 184.000,- Kč,
s jednotou Brno-Husovice na částku 184.000,- Kč a s jednotou Brno-Bystrc na částku 40.000,Kč.
10 – 0 – 0
Žádost jednoty Hradec Králové
Br. Čáp předložil žádost, ve které Brynychova župa požádala o souhlas s prodejem pozemku.
Písemné materiály doložil sérií fotografií a vysvětlil celou situaci.
VP/104/7 VP schvaluje prodej části parcely č. 236/53 o výměře 153 m2v k. ú. Hradec Králové,
zapsané na LV 9992 v majetku župy Brynychovy IČO 64808912
10 – 0 – 0
Pochod pro život
Ses. Macková seznámila přítomné s nabídkou spolupořadatelství Orla na Pochodu pro život bude výzva do časopisu, jednotám, župám. Koordinátorem v Praze je br. Vejvar.
VP/105/7 VP souhlasí se spolupořadatelstvím Orla na Pochodu pro život

10 – 0 – 0

Běh na Petřín 24. 4. 2016
Br. Juránek vyzval k hojné účasti na tomto běhu a současně upřesnil propozice pro kladení
věnců k pamětní desce orelských parašutistů v Resslově ulici. Vyzvat členy Orla v Praze
k účasti.
VP/106/7 VP bere na vědomí informaci o běhu na Petřín

10 – 0 – 0

60. výročí úmrtí Mons. Šrámka
Ses. Macková seznámila přítomné s plánovanou pietní akcí dne 10. 4. 2016, bude výzva
k účasti do žup a jednot – průvod s prapory.
VP/107/7 VP bere na vědomí informaci k akci dne 10. 4. 2016 u příležitosti výročí úmrtí
Mons. Šrámka
10 – 0 – 0
Reklamní předměty
Ses. Macková seznámila přítomné s možností objednávky reklamních předmětů, jak bylo již
dříve rozesláno do žup. Seznam s cenami je na webu.
Termíny župních sjezdů
Ses. Macková vyzvala župní zástupce k zasílání termínů župních sjezdů a poděkovala těm,
kteří již tak učinili.
10. Závěr
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Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. P. Kodeda udělil všem požehnání na
cestu.
Zasedání bylo zakončeno v 17,45 hodin.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková …………………………………………

Ověřili:
Br. Petr Brhel …………………………………………………

Ses. Marie Brandejsová …………………………………………
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