OREL

Zápis z 12. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 26. září 2016
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Žádosti z jednot
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Jednání zahájil br. Juránek, všechny přivítal a začal jednání orelskou modlitbou.
VP je usnášeníschopné
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhl ověřovatele
zápisu – br. Sedláčka a ses. Brandejsovou, požádal o jejich schválení.
VP/193/12 VP schvaluje ověřovatele zápisu – br. Sedláčka a ses. Brandejsovou.
9–0–0
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek – nepřišel žádný návrh na změnu či doplnění.
VP/194/12 VP schvaluje program dnešního jednání.

9–0–0

4. Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila přehled usnesení VP písemnou formou. Procházela bod po bodu,
vysvětlila situaci u usnesení VP/150/9 a navrhla pronájem hřiště škole Heuréka 400,- Kč/hod.
VP/195/12 VP schvaluje pronájem hřiště škole Heuréka za 400,- Kč/hod.
VP/196/12 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP.

9–0–0
9–0–0

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK.
Zpráva TVR
Br. Třináctý – jedno zasedání od posledního VP, TVR hledá hřiště na atletické závody.
Seznámil přítomné s přepočítáváním některých závodů a nutnost změnit soutěžní řád.
VP/197/12 VP ukládá TVR předložit na příštím zasedání VP (17. 10. 2016) nový soutěžní řád.
9–0–0
VP/198/12 VP bere na vědomí zprávu TVR.
9–0–0
Br. Častulík seznámil přítomné s kalendářem sportovních akcí na rok 2017 – viz písemný
materiál.
Br. Juránek by rád posílil fotbal v Orle. Na téma fotbalu se uskutečnila živá diskuze.
VP/199/12 VP bere na vědomí kalendář sportovních akcí.
9–0–0
Orel, Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz

1

OREL

Zpráva KR
Br. Brhel poslal písemný materiál, je omluven. Ses. Macková seznámila přítomné s tímto
materiálem – rozpočet akcí KR na rok 2017 (viz příloha).
VP/200/12 VP bere na vědomí zprávu KR.
9–0–0
Zpráva DR
Br. P. Kodeda – dosud nepřijel, DR od posledního VP nezasedala.
Zpráva RM
Ses. Škvařilová – seznámila přítomné s FICEP kempem formou videa.
Br. Juránek – velice zdařilá akce. Poděkoval ses. Škvařilové a všem organizátorům.
VP/201/12 VP bere na vědomí zprávu RM.

9–0–0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová – RS organizovala setkání jubilantů 15. 9. 2016, poděkovala pracovníkům
ústředí za pomoc. Nyní organizuje setkání seniorů, které bude 25. 10. 2016.
VP/202/12 VP bere na vědomí zprávu RS
9–0–0
Dostavil se br. P. Kodeda.
Zpráva EHR
Br. Kamba – je omluven, EHR bude zasedat 6. 10. 2016.
Br. Juránek – navrhuje schválit odměny pro zaměstnance ústředí, kteří se podíleli na organizaci
akcí na Velehradě, na Hostýně, Ficep hrách a Ficep kempu, v celkové výši 100 tis. Kč, s tím, že
rozdělením pověřuje ses. Mackovou.
VP/203/12 VP schvaluje mimořádné odměny pracovníkům ústředí dle zápisu v celkové výši
100 tis. Kč a pověřuje ses. Mackovou rozdělením.
9–0–1
Zpráva ÚRK
Br. Čáp podrobně seznámil přítomné s účastí na jednání Rady jednoty Uherské Hradiště.
Jednota UH se nakonec rozhodla pro právní pomoc. Br. Čáp doporučil VP schválit prodloužení
termínu k nápravě situace v jednotě UH, o který jednota požádala.
Br. Juránek – jsme povinni hájit dobré jméno Orla, situace v UH je velice vážná, již dávno zde
mělo být písemné vysvětlení, jak chtějí celou situaci řešit. Je nutné dodržovat zákony.
Br. Častulík se vyjádřil, jako starosta župy Velehradské – jednota nekomunikuje s župou.
Není navrhováno žádné usnesení, trvá původní termín a starosta očekává okamžitou reakci
Rady jednoty (jak bude s.r.o. fungovat, závěry členské schůze o projednání zprávy ÚRK apod.)
VP/204/12 VP bere na vědomí zprávu ÚRK

10 – 0 – 0

6. Žádosti z jednot
Lichnov
Žádost o odložení splatnosti bezúročné půjčky.
Ses. Macková vysvětlila celou situaci, smlouvu o půjčce s podmínkami podepsali bez
připomínek.
Ses. Kellerová objasnila situaci v jednotě Lichnov – jednota pracuje svědomitě.
Br. Čáp doporučuje posunout termín, ale vytvořit pevný splátkový kalendář a vyžádat si účetní
podklady hospodaření.
Br. Juránek se chce spojit se starostou jednoty a rozhodnutí odkládá na příští VP (17. 10. 2016).
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Hronov-Zbečník
Ses. Macková seznámila přítomné se situací v jednotě a s návrhem výběru členských příspěvků
(viz dopis z 23. 9. 2016)
Br. Čáp se vyjádřil jako starosta župy.
Br. Juránek – je překvapen tímto jednáním, jednota se zavázala k úpravě hřiště a br. starosta
věří, že takto se i zachová.
Ses. Macková – o výši členských příspěvků rozhoduje ÚR, jednota nemá pravomoc příspěvky
snižovat – rozpor se stanovami i se směrnicí č.10.
VP/205/12 VP bere na vědomí žádosti z jednot.

10 – 0 – 0

7. Různé
OFL
Ses. Macková seznámila přítomné s devátým ročníkem OFL, který byl úspěšně zakončen, a
nastínila přípravu desátého ročníku.
VP/206/12 VP bere na vědomí informaci o organizaci OFL

10 – 0 – 0

FICEP
Ses. Macková přednesla návrh na zastoupení Orla při jednání FICEP v Paříži – viz příloha.
VP/207/12 VP schvaluje delegaci Orla na valné hromadě FICEP v Paříži ve dnech 14. až
16.10.2016 ve složení: Br. Juránek nebo ses. Macková, ses. Škvařilová, br. Možný a br. Macek
10 – 0 – 0
Vyznamenání
Ses. Macková seznámila přítomné s návrhy na vyznamenání – do dnešního dne byl doručen
jeden návrh na vyznamenání. Tento návrh je v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání Orla.
Čestné uznání
Jarmila Mikulaštíková, jednota Vizovice/župa Velehradská. Starosta župy Velehradské br.
Častulík navrhuje vyznamenání za příkladnou práci v jednotě a župě u příležitosti životního
jubilea (nar. 1941).
Vyznamenání bude předáno při župním setkání seniorů 3. 10. 2016.
VP/208/12 VP uděluje Čestné uznání ses. Jarmile Mikulaštíkové

10 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2017
Ses. Macková – předložila návrh rozpočtu, který chce předložit ÚR ke schválení. Je složité
vytvořit vyrovnaný rozpočet. Br. Juránek – požádal přítomné o písemné připomínky do 10. 10.
2016
VP/209/12 VP ukládá předsedům odborných rad, aby do 10. 10. 2016 zaslali připomínky
k rozpočtu na rok 2017 k zapracování.
10 – 0 – 0
8. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. P. Kodeda udělil všem požehnání na
cestu.
Zasedání bylo zakončeno v 17,15 hodin.
……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek, starosta Orla
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Zapsala:
Ses. Komariková …………………………………………

Ověřili:
Br. Sedláček

…………………………………………

Ses. Brandejsová …………………………………………
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