OREL

Zápis z 37. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 13. dubna 2015
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 usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Příprava ÚR – volební řád sjezdu, návrh do pracovních funkcí
7. Návrh přerozdělení prostředků z MŠMT
8. Vyznamenání
9. Různé
10. Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek byl pracovně mimo ČR, br. P. Kopecký byl se seniory na Velehradě, přítomné
přivítala ses. Macková a zahájila zasedání orelskou modlitbou.
Zatím není VP usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku ses. Komarikovou
3. Schválení bodů programu
Pro neusnášeníschopnost VP nelze schválit, ale jednání bude nadále pokračovat dle programu.
4. Kontrola usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková se vyjádřila k plnění usnesení. Dále seznámila přítomné s průběhem zasedání
FICEP. Orel byl chválen za účast a aktivitu ve FICEP. Starosta Orla při volbách vysvětlil, proč
Orel nedeleguje br. Kotíka. Zahraniční partneři navrhli br. Kotíka na poradce ve věcech
sportovních.
Orel byl na jednání prezentován následovně:
Sportovní komise – br. Častulík
Pastorační komise – br. P. Dujka
Komise mládeže – br. Možný
Mimo profesionálního překladatele byl překlad zajištěn ses. Škvařilovou a br. Možným.
Br. Zelina – na VP br. Kotík nechodí a nemůže nás logicky zastupovat ve FICEP.
Ses. Macková - kontrola usnesení z ÚR (na jednání ÚR) – smlouva o předkupním právu (dům
KDU-ČSL a Orla) připravena k podpisu společně s první splátkou pro Orla za nájem.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
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Zpráva TVR (materiál č. 5, 5a)
Br. Častulík byl omluven, zprávu podal br. Zelina. Nutno přidat do zprávy TVR pro ÚR
(schválení k soutěžního řádu). Změna termínu a místa - kola.
Ses. Macková – připomínka k termínům akcí, termíny by bylo vhodné dodržovat pro návaznost
na dotace, granty,… atd. – podala žádost na JMK na Orelská kola.
Br. Čáp – změny termínů souvisí s organizací, přípravou – pořadatelé musí mít dostatek času
na organizaci. Proto se schvaluje již v polovině předchozího roku.
Zpráva DR
Br. P. Kopecký – omluven, byl na setkání seniorů na Velehradě a tam bylo jednání DR.
Ses. Macková – bylo by vhodné br. P. Dujky delegovat do Pastorační komise FICEP.
Zpráva KR
Nyní bude soutěž církevních škol – Orel zastupuje ses. Macková – zpráva a představení
spolupráce bude v časopise.
Zpráva RM (materiál č. 5b)
Ses. Tománková byla omluvena, zápis poslala – přečetla ses. Macková.
Br. Čáp – reagoval na akci pořádanou RM (školení vedoucích). Vyúčtování školení je třeba
dělat dle pravidel, aby nemohlo být napadnutelné případnou kontrolou.
Br. Zelina – funkční období členů RM končí až na podzimní ÚR, do té doby musí pracovat
stávající RM.
Zpráva RS
Ses. Brandejsová – nyní zasedání nebylo. Zpráva do ÚR byla odevzdaná na ústředí.
Zpráva EHR
Zpráva není.
Zpráva ÚRK
Br. Čáp – v květnu další kontrola, tentokrát na zápisy, usnesení, docházku členů VP. Termín
bude upřesněn.
Přišel br. Korger (VP není nadále usnášeníschopné).
6. Příprava ÚR (materiál č. 6 až 6f)
Ses. Macková – seznámila s pís. materiály, budou součástí materiálů na ÚR.
Ses. Macková - podrobněji seznámila s návrhem rozdělení žup do oblastí – počet místostarostů
(6d).
Br. Čáp – je to dle počtu členů a tato mapka má logiku.
Ses. Macková - celý materiál půjde v této podobě delegátům ÚR e-mailem v tomto týdnu.
Ses. Macková - navrhuje za zapisovatele jednání ÚR ses. Komarikovu a ses. Nováčkovu. Další
materiály do ÚR se budou týkat ekonomických otázek a účetnictví Orla (č. 6e).
Ses. Macková předložila návrh br. Jůzy na pozměňovací návrhy stanov (č. 6b)
Br. Korger – VP předá ÚR, ale tento materiál nelze zahrnout do stávajícího textu Stanov a není
navržen župním sjezdem župy Sv. Zdislavy (viz Stanovy). Správně by neměl být ani do ÚR
předložen.
Ses. Macková – vysvětlila okolnosti i postup při založení jednoty Česká Lípa. Br. P. Jůza
upozornil na působnost župy Sv. Zdislavy, která byla určena v roce 2001 s tím, že jednota patří
do působnosti župy Sv. Zdislavy.
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Br. Čáp – ÚR může schválit, kam bude jednota patřit – do působnosti které župy. Trochtovu
župu je třeba posílit.
7. Návrh přerozdělení prostředků z MŠMT (materiál č. 7, 7a)
Ses. Macková – materiály budou součástí materiálů na jednání ÚR. Dále rozvedla podporu
podvojného účetnictví z dotací, apelovala na jednoty/župy, aby si žádaly o dotace.
8. Vyznamenání
Podstoupit na ÚR.
9. Různé
Jednoty – orlovny, členské základny
Ses. Macková – jednota Proseč má problém s údržbou Orlovny. Nyní jednota vlastní studii na
varianty oprav. Bylo by vhodné požádat na investiční dotaci z MŠMT v roce 2016.
Ses. Brandejsová – na župním sjezdu říkali, že dostanou dotaci od Pardubického kraje a
městyse Proseč.
Ses. Macková – chválí jednotu za aktivitu.
Ses. Macková – žádost z jednoty Paskov. Člen jednoty chce dlouhodobě pronajmout a na
pozemku stavět. Bude postoupeno na další jednání.
Ses. Brandejsová – jednota Krouna je „na vymření“, Orlovna „na spadnutí“, už nemá ani na
zaplacení elektřiny. Jednota chce být zrušena, ale ptají se co dál.
Br. Čáp – majetek prodat a pak zrušit jednotu, není dorost, nejsou podmínky, není perspektiva.
Ať dá župa stanovisko, ale majetek prodat – s podporou VP – nutno požádat
Jednoty – registrace pobočných spolků
Br. Čáp – nutnost pokračovat dál v registraci pobočných spolků.
Ses. Macková – v práci ses. Jurečkové bude pokračovat ses. Komariková.
Br. Čáp – nutno připomenout, že do pol. roku 2016 je registrace a oprava v rejstříku zdarma.
Ses. Macková – ve spoustě jednot ale budou volby, museli by dokládat statutární zástupce 2x.
Vyzvat všechny ostatní.
10. Závěr
Ses. Macková poděkovala všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin.

……………………………………..
Ing. Miluše Macková
1. místostarostka
Zapsala:
Ses. Komariková ……………………………………….
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