OREL

Zápis z 3. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 19. srpna 2019 v sídle Orla, Kurská 792/3, Brno – Starý Lískovec
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení VP
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Žádosti jednot Telnice a Domanín
Změny v dotační politice
Vyznamenání
Různé
Závěr

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatelku
dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu br. Sedláčka a br. Gardáše.
VP/3/20 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláčka a br. Gardáše.

7-0-0

Přišel br. Třináctý.
2. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání, nechal
o programu hlasovat.
VP/3/21 VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva.

8-0-0

Přišla ses. Brandejsová.
3. Kontrola usnesení VP
Ses. Macková: stručně shrnula rozpracovanost přijatých usnesení. Ficep camp v roce 2021 v ČR:
Orel hledá místo konání.
VP/3/22 VP bere na vědomí kontrolu plnění usnesení VP.
Přišel br. Kamba.
4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR
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Br. Třináctý: z ústředních akcí se konaly tyto: přebor Orla v atletice ve Vyškově, hry FICEP: Orli
získali 5 individuálních bronzových medailí za atletiku a jednu bronzovou medaili za futsal;
plánované akce – běh z Bystřice pod Hostýnem, běh k Božímu hrobu na Hostýně, běh Vísky.
Br. Juránek: poděkoval výpravě FICEP her za úspěšné reprezentování Orla.
VP/3/23 VP děkuje za reprezentaci celému týmu a vedoucím výpravy Dominiku Plškovi a
Ondřeji Rossovi.
10-0-0
VP/3/24 VP bere na vědomí zprávu TVR.

10-0-0

Zpráva KR
Br. Gardáš: náhradní termín divadelní dílny 16. a 17.11.2019 – zapojení do Noci divadel; orelská
přehlídka divadel 24.4.-26.4.2020 nebo 22.5-24.5.2020. Fotosoutěž „110 let Orla mýma očima“,
uzávěrka 20.2.2020.
Ses. Macková: akce na příští rok schvaluje ústřední rada; odborné rady pro podzimní zasedání
ústřední rady předloží plán akcí.
VP/3/25 VP bere na vědomí zprávu KR.

10-0-0

Zpráva DR
Br. Kodeda: zástupce DR se účastnili mše sv. v katedrále na poděkování na 110 let Orla, účastní
se poutí v poutní knížce. Účast DR na orelské pouti na Svatém Hostýně.
VP/3/26 VP bere na vědomí zprávu DR.

9-0-0
Br. Třináctý mimo místnost.

Zpráva RM
Ses. Škvařilová: vrátila se 11 členná výprava z Ficep campu. Poděkovala vedoucím výpravy
Karolíně Obdržálkové a Marušce Škvařilové.
Br. Juránek: Ficep zaslalo poděkování za účast na Ficep campu.
Ses. Škvařilová: akce Rady mládeže Víkend rodin s dětmi na Bukovině na podzim; turnaj ve
Stiga hokeji – termín na podzim.
VP/3/27 VP bere na vědomí zprávu RM.

10-0-0

Zpráva RS
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Ses. Brandejsová: probíhá příprava setkání jubilantů (ve čtvrtek 12.9.2019); požádala starostu o
účast.
VP/3/28 VP bere na vědomí zprávu RS.

10-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba: rada nezasedala.
Br. Juránek: ministr Kovář rozeslal dopis týkající se změn v poskytování dotací z MŠMT – bude
projednáno v bodě 6.
VP/3/29 VP bere na vědomí zprávu EHR.

10-0-0

5. Žádosti jednot Telnice a Domanín
Žádost jednoty Domanín
Jednota požádala o souhlas s prodejem pozemku. Orel musí provádět zimní údržbu.
Br. Čáp: chybí prodejní cena, snímek katastrální mapy, návrh kupní smlouvy.
Br. Juránek: jednota bude požádána o doplnění materiálů.
VP/3/30
VP nesouhlasí s prodejem pozemku Orla jednoty Domanín a pověřuje dalším
jednáním první místostarostku Orla ses. Mackovou.
10-0-0
Žádost jednoty Telnice
Jednota Telnice požádala o odsouhlasení směny pozemku v k.ú. Nové Město, obec Praha, o
výměře 11 m2, mezi Orel jednota Telnice a Arcibiskupstvím pražským.
Br. Šustr: směna souvisí s projektem postavení nové budovy; arcibiskupství požádalo o směnu
pozemku. Nově nabytý pozemek Orla by biskupství dále užívalo.
Br. Hrazdíra: jedná se o stejné výměry, jedná se pouze o směnu.
Br. Juránek: u pozemků je jiná bonita a jaká je cena, kdo bude platit daň za převod; jaké je územní
rozhodnutí?
Br. Šustr: je dohoda s biskupstvím. Cena 45.000,-Kč, daň uhradí Orel; územní rozhodnutí se týká
výstavby pro dva stavebníky Orel jednota Telnice a Spolek pro postavení orlovny v Telnici.
Br. Čáp: při směně platí daň obě strany.
Br. Juránek: existuje nějaká smlouva mezi oběma spolky o výstavbě?
Br. Šustr: pozemek bude muset být rozdělen budoucím majitelům vystavěných jednotek (5 bytů,
nebytové prostory orlovny, parkovací stání v suterénu, technické zázemí). Arcibiskupství mělo
požadavek směnu, pozemek nechtělo odprodat.
Br. Čáp: pražský Orel má problém s prostory. Nenavrhli jste jim nějaký prostor?
Br. Šustr: zázemí pro jednotu Orel – taneční klub; mají pro vlastní užití, vložili do toho vlastní
prostředky, potřebují návratnost.
Na otázku vztahu mezi dvěma stavebníky upřesnil br. Šustr, že existuje vzájemná smlouva a
uvedl, že Spolek pro postavení orlovny v Telnici odkoupil 25 m2 od Arcibiskupství pražského.
Br. Kodeda navrhl, aby Orel z úrovně ústředí jednal s arcibiskupstvím o odkupu a konstatoval,
že jde o nevýhodnou smlouvu pro Orel.
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VP/3/31 VP nesouhlasí se směnou pozemku Orla jednoty Telnice a pověřuje ses. Mackovou a
br. Juránka dalším jednáním.
10-0-0
6. Změny v dotační politice
Ses. Macková: dopis od náměstka Karla Kováře z MŠMT byl rozeslán do jednot. Podání žádosti
o dotace z MŠMT na příští rok by měla proběhnout stejně, jako se žádalo o dotace na letošní rok.
V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a výzvy na rok 2021 Národní sportovní
agentura (zřízena k 1.8.2019, od 1.1.2020 přebírá od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky
ve sportu).
VP/3/32 VP bere na vědomí informaci o změnách v dotační politice.

10-0-0

Odešel br. Kamba.
7. Vyznamenání
Čestné uznání Orla
Do dnešního dne byl doručen následující návrh na vyznamenání. Je v souladu se směrnicí č. 9 o
vyznamenáních Orla.
Marie Javůrková, jednota Ústí nad Orlicí/župa Orlická. Rada jednoty navrhla vyznamenání za
celoživotní práci v jednotě a za podporu orelské myšlenky, u příležitosti životního jubilea.
VP/3/33 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Javůrkové z jednoty Ústí nad Orlicí.
9-0-0
8.

Různé

a) Muzeum totality
Br. Juránek: dne 23. srpna 2019 uplyne osmdesát let od uzavření spojenecké smlouvy mezi
Německem a Sovětským svazem, která obsahovala tajný dodatek o rozdělené sféry vlivu dvou
totalitních režimů na evropském kontinentu. Na tuto historickou událost každoročně odkazuje
Evropský den památky obětí komunismu a nacismu. Památku obětí totalit si musíme připomínat.
Bylo by dobré podpořit záměr vybudovat moderní vzdělávací muzeum.
VP/3/34
v Praze.

VP se připojuje k srpnové deklaraci podpory založení muzea paměti XX. století
9-0-0

b) Mimořádné ocenění
Br. Juránek: navrhl udělit cenu Fair play Janě Halasové z jednoty Vyškov za zdravotnickou
pomoc při závodech OBL. Dále navrhl udělit mimořádné ocenění za práci s mládeží Anně
Málkové z jednoty Vyškov a mimořádné ocenění za práci s dětmi Aleně Žákové z jednoty
Moravské Budějovice.
VP/3/35 VP uděluje cenu Fair play ses. Janě Halasové z jednoty Vyškov, ocenění za práci s
mládeží ses. Anně Málkové z jednoty Vyškov a ocenění za práci s dětmi ses. Aleně Žákové
z jednoty Moravské Budějovice.
8-0-0
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c) Záštita nad kněžským turnajem ve futsalu
Ses. Macková: Orel byl požádán o záštitu turnaje kněží ve futsalu – návrh zařadit do ústředních
akcí pod TVR; akce České biskupské konference.
Br. Juránek požádal TVR o přípravu orelského futsalového družstva na exibiční zápas v Praze
17.-21.2.2020.
VP/3/36 VP souhlasí s poskytnutím záštity Orla nad pořádáním mistrovství Evropy kněží ve
futsalu.v Praze a Říčanech ve dnech 17.-21.2.2020.
9-0-0
d)Termín ústřední rady
Ses. Macková navrhla termín podzimního zasedání ústřední rady v sobotu 30.11.2019, místo
bude upřesněno.
VP/3/37 VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady Orla 30.11.2019.

9-0-0

d) Ústřední akce k výročí biskupa Karla Otčenáška
Br. Čáp: v příštím roce si připomeneme výročí 100 let od narození biskupa Karla Otčenáška.
Navrhl zařadit do ústředních akcí v roce 2020 pouť u příležitosti tohoto výročí.
Br. Juránek: požádal br. Čápa o sepsání trasy.
Ses. Macková: na ÚR předloží rozpočet, potřebuje na tuto akci odhad nákladů.
e) Divadelní představení v Boleradicích
Br. Gardáš: zajištěno divadelní představení v Boleradicích u příležitosti 110 let Orla – v pátek
25.10.2019.
Odešla ses. Škvařilová.

9. Závěr
Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. P. Kodeda vysvětil nové sídlo Orla a udělil
přítomným požehnání. Zasedání bylo zakončeno v 18:00 hodin.
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