OREL

Zápis z 3. zasedání Ústřední rady Orla
konané dne 15. května 2021
v orlovně v Bosonohách
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1) Zahájení – orelská modlitba
2) Volby orgánů ÚR
- volba předsedajícího a pracovního předsednictva
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba volební komise
- volba ověřovatelů a určení zapisovatele zápisu
3) Schválení bodů programu
4) Slovo starosty
5) Zpráva mandátové komise
6) Schválení Volebního řádu
7) Kontrola usnesení z jednání ÚR
8) Volba předsedy a místopředsedy RM
9) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
10) Zpráva ÚRK
11) Schválení kalendáře ústředních akcí, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
12) Rozpočet na rok 2021
- výsledky hospodaření za rok 2020
- schválení výroční zprávy za rok 2020
13) Majetkové záležitosti – objekt Vranovská
14) Vyznamenání
15) Různé
16) Závěr
Od 8:30 hodin byla kapli sv. Floriána slavena mše svatá za živé i zesnulé orly a celou orelskou
organizaci. Následně pokračovalo jednání Ústřední rady Orla.
1. Zahájení – orelská modlitba
Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a spolu s br. Kodedou zahájil jednání orelskou
modlitbou. Mandátová komise oznámila, že přítomno je 26 delegátů z celkového počtu 42.
Dnešní jednání Ústřední rady Orla je usnášeníschopné.
2. Volba orgánů ÚR
Br. Juránek konstatoval, že byl předsednictvem navržen předsedajícím dnešního jednání. Navrhl
pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková, ses. Brandejsová. br. Sedláček a br, Gardáš.
Navrhl členy mandátové komise br. Třináctý, br. Nováček, členy návrhové komise br. Čáp a br.
Kolář. Ověřovatele zápisu br. Častulík a ses. Nečasová a určil zapisovatelku ses. Horákovou.
Navrhl volební komisi ve složení br. Třináctý, Nováček a Vahala.
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ÚR/3/1 ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo
ve složení ses. Macková, ses. Brandejsová, br. Sedláček a br. Gardáš
všichni pro 26
ÚR/3/2 ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Třináctý a br. Nováček
všichni pro 26
ÚR/3/3 ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Kolář
všichni pro 26
ÚR3/4 ÚR schvaluje ověřovatele zápisu ses. Nečasovou a br. Častulík
všichni pro 26
ÚR3/5 ÚR schvaluje volební komise br. Nováček, Třináctý a Vahala
všichni pro 26
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek navrhl bod 13) Majetkové záležitosti - objekt Vranovská předsunout jako bod 9,
ostatní body se posunou dle navrženého programuSes. Macková: navrhla doplnění programu o bod Změna jednacího řádu
ÚR/3/6 ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 15. 5. 2021 se změnami.
všichni pro 26

4. Slovo starosty
Br. Juránek představil nové zaměstnance ústředí – ses. Dudková, ses. Horáková.
Gratulace k 90tým narozeninám br. Kostelkovi, byla provedena společná fotografie.
Velké poděkování jednotě Orlice za uskutečnění běhu Letohradská pětka formou individuálního
absolvování a také poděkování za organizaci poutí, které se již v tomto roce uskutečnili. Nově
zařazena do Poutní knížky např. etapová pouť sv. Jakuba.
Starosta podal informace o současné situaci ve sportovním prostředí a apeloval na udržení
členské základny. Lze k tomu využít i poutní knížku, která je současně i turistická. Starosta podal
také zprávu o možnostech čerpání dotací NSA z programu provoz a údržba a možnost
dofinancování z měst a obcí.
Horší situace je v kultuře, je důležitá vzájemná podpora kulturních orelských akcí.
Podal zprávu o připravovaném programu na zdravotní tělocvik.
Br. Juránek vyzval k dotazům.
Br. Kamba: dotaz zda je připraveno výběrové řízení na generální sekretářku.
Br. Juránek: není, aktuální situace k tomu nebyla dosud vhodná. Členové VP byli vyzváni
k podnětům ke stanovení požadavků.
ÚR/3/7 ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.

všichni pro 26
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5. Zpráva mandátové komise
Br. Třináctý: z celkového počtu 43 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 30, tj. 69,77%
Dnešní jednání je usnášeníschopné.
6. Schválení volebního řádu
Br. Třináctý přednesl volební řád – příloha č. 6
Br. Jůza – požaduje úpravu - co je forma aklamace a aby kandidáti (více než jeden) byli voleni
tajným hlasováním.
Br. Juránek – upřesnil, že aklamace je zvednutím ruky
Br. Čáp - aklamace dle slovníku cizích slov = veřejné hlasování
Pozměňovací návrh - probíhá volba zvednutím ruky, pokud bude víc jak 1 kandidát, budou voleni
tajným hlasováním.
pro 4 - proti 15 - zdržel 9
Návrh nebyl schválen
ÚR/3/8

ÚR schvaluje volební řád pro volbu předsedy a místopředsedy RM.
pro 26 - proti 1 - zdržel 2
Br. Třináctý: lhůta na podání návrhů – 5 minut
7. Kontrola usnesení ÚR (příloha č.7)
Členové ÚR obdrželi přehled přijatých usnesení ÚR písemně.
Ses. Macková: komentovala všechna usnesení, poděkovala za účast na svěcení Mariánského
sloupu. Upřesnila, že vzdělávání v Orlu se bude řešit v bodě Různé.
Br. Kamba požaduje úpravu zápisu z minulé ÚR vypuštěním věty o omezení platu zaměstnanců.
Ses. Macková podrobně vysvětlila situaci s výší platů zaměstnanců v roce 2020.
ÚR/3/9 ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR a doporučuje vypustit větu o
omezení platu zaměstnanců ze zápisu z jednání ÚR dne 20.6.2020.
pro 25- proti 0 - zdržel 2
8. Volba předsedy a místopředsedy RM
Župám byla předem zaslána výzva na předkládání návrhů na kandidáty. Mandátové komisi byly
předloženy tyto návrhy: ( příloha č. 8)
Předseda RM: Br. Jůza Vít (ž. sv. Zdislavy) a ses. Horáková Kristina (ž. Sušilova)
Místopředseda: ses. Nováková Markéta (ž. sv. Zdislavy)
Proběhlo krátké představení kandidátů.
Br. Třináctý vyhlásil volby aklamací:
Předseda RM:
Kristina Horáková
Vít Jůza

25 - 0 – 0
3 -0–0

byla zvolena
nebyl zvolen
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Místopředsedkyně RM:
Markéta Novákova
ÚR/3/10

26 - 0 – 0

byla zvolena

ÚR volí předsedkyni Rady mládeže Kristinu Horákovou.
pro 25 hlasů

ÚR/3/11 ÚR volí místopředsedkyni Rady mládeže Markétu Novákovou.
pro 26 hlasů
9. Majetkové záležitosti – objekt Vranovská
Starosta přednesl informace o budově Vranovská: před více jak 5 lety byl zakoupen společně
s KDU-ČSL objekt na ulici Vranovská v Brně. Orel vlastní 5/13, z této části dostává Orel
každoročně nájem 303.000 Kč. KDU-ČSL má zájem o odkoupení naší části.
Na základě posudku je odhadní cena našeho podílu 5,8 mil korun. EHR doporučuje neprodávat.
V případě, že k prodeji dojde, navrhuje EHR prostředky investovat.
VP navrhuje prodej s cenou 5,5 mil Kč. Starosta podotkl, že cena je navržena v rámci dobrých
vztahů s KDU-ČSL.
KDU-ČSL připravuje investici na celkovou rekonstrukci budovy, z níž plyne poměrná část na
Orla ve výši cca 800.000,- Kč.
Starosta navrhuje využití získaných prostředků:
500 tis rezerva na splácení úvěrů
750 tis na opravy orlovny v Krouně – od února ve vlastnictví Orla ústředí, zrušená jednota a
objekt v havarijním stavu
3 250 tis investovat do majetků dle doporučení EHR
1 mil rezerva na dofinancování investic jednot
Br. Juránek vyzval k diskuzi.
Stanovisko EHR:
Br. Kamba: na poslední ÚR r. 2020 přednesl návrh dle tržní ceny. Nyní předkládá aktuální
cenový návrh dle realitní kanceláře, částka činí 27 mil korun za celý objekt.
Br. Juránek: prodáváme pouze část ne celek a to je zohledněno v odhadu.
Proto navrhuje prodat za cenu obvyklou - 5,5 mil. Je nutné prodej vyřešit do voleb, pak tahle
nabídka již nemusí být platná.
Br. Jůza navrhuje cenu přátelskou, máme ctít spolupráci. Cena by ale mohl být vyšší.
Br. Grenar: Orel se má chovat ekonomicky, prodejní cena nízká. Je to investice, která dokáže
přinášet užitek.
Br. Kolář - abychom si vyjasnili cenu - kolik vlastní Orel? Navrhuje prodat a podporovat
jednoty, které mají investiční plány.
Br. Častulík: vyjádřil postoj k podpoře prodeje, vlastnit tuto nemovitost není výhra do
budoucnosti.
Br. Kamba: Proč se tedy kupovala Kurská, když Orel vlastnil Vranovskou?
Ses. Macková: vysvětlila důvody koupě Kurské
Ses. Brandejsová – malé jednoty v Čechách mají problémy získat peníze. Proto je nesmyslné,
aby se peníze dávaly do budovy, která je nám k ničemu.
Br. Pummer: investice do lidí je z pohledu Orla víc než investice do majetku.
Ses. Kellerová: je potřeba porovnávat dvě základní částky: cena odhadní: 15 mil x cena tržní 27
mil. Z toho pro Orla plyne vždy 5/13.
Br. Kocour: naše úmysly jsou přece dobré, chceme to prodat našim bratrům, přidaná hodnota je
v právě ve spojenectví s KDU-ČSL
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Br. Holomek: Kdo podal návrh na prodej první – KDU-ČSL nebo OREL? A jsou jiné možnosti
jak podpořit jednoty?
Br. Juránek: KDU-ČSL to chce koupit, ale na za každou cenu. Získat prostředky pro jednoty přes
ústředí aktuálně nejde, všechny programy jsou cíleny přímo na příjemce – na jednoty.
Br. Korger: sděluje, že v minulosti upozorňovali, že objekt bude problematický. Navrhuje cenu
6. mil
Br. Juránek: výnos za Vranovskou je skoro 6% po dobu 6 let – což bychom nikde jinde nezískali.
Br. Granar: byly předloženy nedostatečné poklady k tématu Vranovská.
Orientační hlasování:
Starosta podává návrh na prodej za 5 500 000 korun.
pro 20 - proti 5 - zdržel se 4
Jako protinávrh je prodej odložit na další zasedání ÚR
pro 6 - proti 19 – zdržel se 3
ÚR/3/12 ÚR schvaluje odprodej části objektu Vranovská 63 v Brně ve vlastnictví Orla za 5,5
mil korun českých.
pro 20 - proti 5 – zdržel se 4
ÚR/3/13 ÚR schvaluje využití získaných prostředků z prodeje Vranovská: 0,5 mil rezerva
splátky úvěru 0,75 mil na opravy orlovny Krouna, 1 mil pro investiční projekty jednot jako
spoluúčast a 3, 25 mil na investice do nemovitostí dle doporučení EHR.
pro 24 - proti 2 - zdržel se 2
13: 15 přestávka
Po přestávce mandátová komise oznámila, že je přítomno 28 členů, jednání ÚR je
usnášeníschopné.
10. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál č. 9)
Členové ÚR obdrželi písemný soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného předsednictva
Orla od posledního zasedání ústřední rady.
Br. Kamba požaduje vysvětlit fakturace na opravy na Vranovské. Ses. Macková: bude
odpovězeno písemně.
ÚR/3/14 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.
pro 24 - proti 2 - zdržel se 0
Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RS
Zpráva TVR
Br. Třináctý: Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně (příloha č. 9A)
ÚR/3/15 ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.
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Zpráva KR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně. (příloha č. 9B)
Br. Gardáš: v kultuře je to obtížné, nevíme, co bude.
ÚR/3/16 ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.

všichni pro

Zpráva DR
Br. Kodeda: naposledy se DR sešla 23. 4. 2021, dle rozvolňovacích opatření konají akce
především dle poutní knížky.
ÚR/3/17 ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.

všichni pro

Zpráva EHR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. (příloha č. 9C)
Br. Kamba: upozornil na bod 3: výsledky hospodaření – dary, chybí dar od jednoty Telnice.
Ses. Macková podala vysvětlení a navrhuje odpověď zpracovat písemně členům EHR i jako
přílohu k zápisu.
ÚR/3/18 ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.
pro 24 - proti 1 - zdržel se 2
Zpráva RM
ses. Horáková: za minulý rok nebyly uskutečněny žádné akce.
ÚR/3/19 ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.
pro 24 - proti 1 – zdržel se 2
Zpráva RS
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. (příloha č. 9D)
Ses. Brandejsová: jarní třídenní setkání se nekonalo kvůli covidu.
ÚR/3/20 ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.

všichni pro

11. Zpráva ÚRK
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. (příloha č. 10)
Br. Kamba: upozornil na financování Futsalu a nesoulad s vykázanými dary.
Ses. Macková: v předloženém přehledu financování ME ve futsalu pro VP byly zahrnuty i dary,
přijaté v r. 2019, stejně tak smlouvy o reklamě. (vyúčtovaná akce komplet) V účetní závěrce za
rok 2020 proto nejsou dary přijaté v r. 2019.
ÚR/3/21 ÚR bere na vědomí zprávu ÚRK.
pro 22 – proti 0 - zdržel se 2
12. kalendář akcí Odborných rad
TVR: Br. Třináctý: plán předložen, příloha č. 11 A Změny u akcí budou aktualizovány na webu
ÚR/3/22 ÚR schvaluje kalendář TVR 2021
pro 28
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KR: Br. Gardáš: plán předložen, příloha č. 11 B. Upřesněné akce v Miloticích a Boleradicích.
ÚR/3/23 ÚR schvaluje kalendář KR 2021
pro 28
DR: Br. Kodeda: plán předložen, především poutní akce dle poutní knížky - příloha č. 11 C
ÚR/3/24 ÚR schvaluje kalendář DR 2021
pro 28
RM: ses. Horáková: setkání rodin na Lomečku v říjnu, další akce budou doplněny během roku.
ÚR/3/25 ÚR schvaluje kalendář RM 2021
pro 28
RS: ses. Brandejsová: plán akcí přeložen – příloha č. 11 D. V září je opět setkání jubilantů.
ÚR/3/26 ÚR schvaluje kalendář RS 2021
pro 28
13A. Rozpočet na rok 2021
Ses. Macková komentovala rozpočet – viz příloha č. 12
Doplňuje, že bude dle výše přijatých usnesení navýšen rozpočet o 5,5 mil korun jako rezerva.
Br. Kamba – co je položka 1 v rozpočtu a co se z ní platí
Ses. Macková – dotace z programu NSA, hradí se vše, co Orel financuje, ústřední akce, mzdy,
organizace veškerých akcí.
ÚR/3/27 UR schvaluje rozpočet rok 2021
pro 27-proti 1- zdržel 0
13B . Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2020
Ses Macková okomentovala finanční bilanci – příloha č. 12B
Br. Kamba: chce vysvětlit, kde je 500 tis korun od jednoty Telnice. Požaduje jednotlivě
rozklíčovat položky dary řádek 45 a 49 z Výkazu zisku a ztrát.
Ses. Macková: dary za rok 2020 byly celkem přes 2 mil. Kč
Br: Kolář: došlo během let k valorizaci mezd? Navrhuje valorizace mezd – pokud budou
finanční prostředky.
13C. Výroční zpráva 2020
Členové ÚR obdrželi předem písemně (příloha č. 12C) Výroční zprávu za rok 2020. Nikdo
nevznesl námitku.
Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 26 delegátů.
ÚR/3/28 UR schvaluje roční výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2020, účetní uzávěrku za
rok 2020 a výroční zprávu za rok 2020.
pro 21 - proti 0 – zdržel se 5
14. Návrh na změnu v Jednacím řádu
Br. Čáp přednesl navržené změny v Jednacím řádu (příloha č. 13) vyvolané aktuální situací:
úprava §48 a §58
Br. Kamba: navrhuje následující změny přidání bodu 7-10 k §48:
bod 7: Průběžně monitoruje čerpání příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu, jednotlivých
projektů vlastních i dotačních
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bod 8: Na základě monitoringu podává návrhy výkonnému předsednictvu a ústřední radě na
zlepšení ekonomických výsledků u probíhajících projektů a akcí.
bod 9: Pro potřeby své činnosti je oprávněna požadovat podklady a vysvětlení od VP
bod 10: Členové EHR mohou při své činnosti nahlížet do všech účetních dokladů, objednávek a
smluv, které se vztahují k hospodaření ústředí Orla a budou radě poskytnuty výkonným
předsednictvem.
Br. Čáp: poslední bod je neopodstatněný, tohle je úkolem ÚRK
Br. Juránek: bod 8 vypustit Ústřední radě – EHR je poradní orgán VP a navrhuje hlasovat:
Nově zařazené body 3-9 v §48

všichni pro 26

Nově zařazený bod 10 v §48
ÚR/3/29

pro 6 - proti 7 - zdržel se 13

UR schvaluje změny v Jednacím řádu bod 3-9 v § 48 a bod 2 v §58
všichni pro 26

15. Vyznamenání
Vyznamenání na bronzovou medaili Za zásluhy – doporučeno VP ke schválení
Hana Šléglová/ jednota Pitín. Josef Častulík navrhuje vyznamenání za práci v jednotě a v župě
k životnímu jubileu 60 let.
František Soukeník /jednota Nivnice. 85let/ Josef Častulík navrhuje vyznamenání za práci v jednotě a
župě k životnímu jubileu 85 let.
Ing. Antonín Gazárek / jednota Vnorovy/ Josef Častulík navrhuje vyznamenání za práci v jednotě,
v župě i na ústředí k životnímu jubileu 60 let.
Marie Kusáková /jednota Ostrožská Nová Ves/ Josef Častulík navrhuje vyznamenání za věrnost odkazu
Orla k životnímu jubileu 80 let.
Zdeněk Vojtek /jednota Staré Město/ Petr Brhel navrhuje vyznamenání „in memoriam“ za práci
v jednotě a župě jako praporečník.
Ses. Macková navrhuje doplnění
Alvarez Kodeda / jednota Uherský Brod/ za zásluhy a dlouholetou činnost v Orlu k životnímu jubileu
60. let
Jan Kopecký In memoriam /župa Orlická/ za zásluhy jako dlouholetý místopředseda URS
Ivana Nováčková In mermoriam, /župa Sedlákova/ za dlouholetou činnost jako sekretářka župy.

ÚR/3/30

UR schvaluje vyznamenání pro Hanu Šléglovou, Františka Soukeníka, Ing. Antonína
Gazárka, Marii Kusákovou, Zdeňka Vojtka, Alvareze Kodedu, Jana Kopeckého a Ivanu Nováčkovou.
všichni pro 26
15. Různé
Vzdělávání v Orlu
Br. Juránek předložil návrhy na vzdělávání v Orlu, schválené na 12. VP 10. 5. 2021
Školení budou probíhat po celé ČR ve spolupráci s jednotlivými radami.
Navrhuje tato školení:
1. Vedení orelských jednoty- všechny rady
2. Školení praporečníků – všechny rady
3. Trenérské kurzy – florbal, atletika, kopaná, futsal, plavání, stolní tenis, … - TVR
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4. Cvičitelské kurzy – TVR, RM
5. Školení kulturní pracovník v Orle – RS, KR
6. Zdravotní tělocvik - RS
7. Vedení orelských táborů – RM
8. kurzy účetnictví EHR
Br. Korbel: dotaz na časový horizont
Br. Juránek: započneme ihned
Jůza: předložil svoje návrhy a připomínky - viz příloha č. 15
Br. Juránek navrhuje hlasovat o návrzích br. Jůzy.
pro 1-proti 15-zdržel se 10
Usnesení nebylo přijato
Ses. Hamplová: Kdo z ústředí bude školení koordinovat?
Br. Juránek: ses. Horáková
ÚR/3/31

UR schvaluje návrhy na vzdělání v Orlu dle návrhů br. Juránka.
pro 25-proti 1- zdržel 0

Podpora projektu CESTA VEN
Ses. Macková představila dobrovolnickou organizaci CESTA VEN – podpora očkování na
COVD 19. Budeme spolupracovat společné s Junákem. Budou rozesílány informační letáky.
Zpráva návrhové komise
Člen návrhové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání.
K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.
16. Závěr
Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast.
Zasedání bylo zakončeno v 16:15 hodin.
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