OREL

Zápis z 14. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 18. října 2021 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno.
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kontrola usnesení
Příprava materiálů pro ÚR
Vyznamenání
Různé
Závěr

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášení schopné. Jmenoval zapisovatelkou
dnešního jednání ses. Horákovou, navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše .
VP/14/199 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše.
6 -0-0
2. Kontrola usnesení
Ses. Macková stručně shrnula přijatá usnesení a vyjádřila se k jejich stavu.
VP/14/200 VP bere na vědomí kontrolu usnesení – příloha č. 1

6-0-0

3. Příprava ústřední rady
 Rozpočet:
Ses. Macková: přednesla rozbor rozpočtu a vysvětlila jednotlivé položky.
Přidala do kulturní rady částku 10 000,- v položce Ostatní a položka F byla navýšena o 100 000,na dohody pro brigádníky na digitalizaci archívu /časopisy, články, z městských knihoven/
 Plán akcí odborných rad na rok 2022
Ses. Macková: předložila tabulku Návrh plánu akcí odborných rad na rok 2022 (bylo zasláno
odbornými radami jako podklad pro tvorbu rozpočtu) – takto bude předloženo na ÚR. Současně
každý předseda předem pošle zprávu z odborné rady.
 Rozdělení financí pro župy
Ses. Macková: dále navrhla v rámci dotací NSA přerozdělení financí pro jednotlivé župy. Dle
podmínek je to možné, v žádosti bylo s touto variantou počítáno. Nemá smysl vytvářet přílišné
rezervy, je lepší podpořit župy. Ses. Macková předložila tabulku – přehled rozdělení, preferované
jednoty, které pořádající ústřední akce. Župy mohou rozdělit příp. použít finanční prostředky dle
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vlastního uvážení. (cestovné, pronájmy, pořadatelské služby, materiál, nákup služeb….) Delegáti
jednotlivých žup mohou podepsat smlouvy na ÚR, pokud bude schváleno.
VP/14/201 VP bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 a doporučuje ÚR ke schválení
6 -0-0
VP/14/202 VP bere na vědomí návrh plánu akcí odborných rad na rok 2022 a doporučuje ÚR
ke schválení
6 -0-0
VP/14/203 VP bere na vědomí návrh rozdělení finančních prostředků NSA 2021 župám a
doporučuje ÚR ke schválení
6 -0-0
4. Vyznamenání
Ses. Horákova: k dnešnímu dni byly na ústřední sekretariát doručeny následující žádosti o
vyznamenání. Jsou v souladu se směrnicí č. 9 O vyznamenání Orla.
Čestné uznání
Ladislav Petlach z jednoty Ochoz u Brna za obětavou činnost jako dlouholetý místostarosta župy
Sedlákovy u příležitosti životního jubilea
Marie Tůmová z jednoty Brno Husovice za obětavou činnost u příležitosti životního jubilea
Ladislav Zítka z jednoty Bystřice n. Pernštejnem za obětavou činnost u příležitosti životního
jubilea
VP/14/204 VP uděluje Čestné uznání Orla br. Petlachovi z jednoty Ochoz u Brna, ses. Tůmové
z jednoty Brno Husovice a br. Zítkovi z jednoty Bystřice n. Pernštejnem.
6 -0-0
5. Různé
 Poutní knížka
Ses. Horáková napíše do jednot výzvu, aby poslali termíny poutí do 15. 12. 2021
 Orelský ples
Změněn termín na 22. ledna 2022 v Ořechově. Br. Gardáš je pověřen jednáním.
 Odměny
Ses. Macková navrhla jednorázovou odměnu jako poděkování za práci předsedům jednotlivých
odborných rad, Petru Halasovi za vedení OBL, br. Čápovi jako předsedovi URK a Božetěchu
Kostelkovi.
Br. Čáp: dal protinávrh – neodměňovat paušálně, ale těm co pracují a pořádají akce. Pro sebe
odměnu odmítl. Je přesvědčen, že někteří předsedové mají více práce. Např. br. Třináctý za TVR
by měl být oceněn více.
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Br. Třináctý: Děkuje, ale přijme jen to, co ostatní.
Proběhla diskuze.
VP/14/205 VP schvaluje odměnu br. Kostelkovi , br. Halasovi, br. Třináctému, br. Kodedovi,
ses. Brandejsové, br. Gardášovi.
6 -0-0
 Dobrovolník FICEP
Ses. Horáková: do dnešního dne byly na ústředí doručeny 2 přihlášky:
Martina Zbořilová – jednota Zlín, 18 let
Barbora Plšková – jednota Drnovice, 20 let
VP/14/206 VP schvaluje Barboru Plškovou z jednoty Drnovice jako dobrovolnici na hry
FICEP 2022.
6-0-0

6. Závěr
Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hodin.

V Brně, dne 18. října 2021

…………………………….
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla

Zapsala:

Mgr. Kristina Horáková

Ověřili:

Oldřich Gardáš

……………………………..

..……………………………..

Marie Brandejsová……………………………..
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