OREL

Zápis ze 4. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 21. října 2019 v sídle Orla, Kurská 792/3, Brno – Starý Lískovec
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení VP
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Příprava ÚR
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 ses. Brandejsovou a br. Kodedu.
VP/4/38 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Kodedu.

8-0-0

2. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Ses.
Macková navrhla doplnit bod 6 Žádost jednoty Domanín.
VP/4/39 VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva s přidaným bodem
6 Žádost jednoty Domanín.
8-0-0

3. Kontrola usnesení VP
Ses. Macková: stručně shrnula rozpracovanost přijatých usnesení.
Ses. Kellerová: dotaz na žádost jednoty Telnice.
Br. Juránek: jednotám Domanín a Telnice byly zaslány zápisy. Jednota Domanín doložila
dokumentaci, která chyběla. Dalším jednáním s jednotou Telnice VP pověřilo starostu a první
místostarostku Orla.
Br. Juránek: z důvodu konání valné hromady FICEP ve stejném termínu jako zasedání Ústřední
rady Orla proběhlo hlasování per rollam o náhradním termínu zasedání ÚR. Usnesení bylo přijato
per rollam jednohlasně, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.
VP/4/40 VP bere na vědomí výsledek hlasování per rollam: VP schvaluje termín zasedání
Ústřední rady Orla v sobotu 7.12.2019 v Bořitově.
8-0-0
VP/4/41 VP bere na vědomí kontrolu plnění usnesení VP.
Přišel br. Kamba.
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4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR
Br. Juránek: v létě 2020 se uskuteční Ficep/Fisec hry v Duisburgu. Orel předběžně vyjádřil zájem
o účast v atletice, fotbalu, futsalu, stolním tenise a šachách. Všechny sporty jsou v ročnících
2003, 2004, 2005. Výpravy by se měli zúčastnit vedoucí: 1 vedoucí za atletiku, 2 vedoucí za
fotbal, 1 vedoucí za futsal a jeden vedoucí za stolní tenis a šachy, celkem 5 vedoucích.
VP/4/42 VP schvaluje potvrzení sportů a počet účastníků v jednotlivých sportech: atletika 4
dívky a 4 chlapci, fotbal 16 chlapců, futsal 12 chlapců, stolní tenis 2 dívky a 2 chlapci,
šachy 1 dívka a 1 chlapec a účast pěti vedoucích výpravy, celkem tedy 47 osob.
9-0-0
VP/4/43 VP děkuje br. Častulíkovi a br. Nováčkovi za organizaci přátelského fotbalového
zápasu s DTT v Německu.
9-0-0
VP/4/44 VP bere na vědomí zprávu TVR.

9-0-0

Zpráva KR
Ses. Macková: zúčastnila se recitační soutěže v Lubině, soutěž se povedla, jezdí více dětí, více
orelských jednot, úroveň recitátorů stoupla.
VP/4/45 VP bere na vědomí zprávu KR.

9-0-0

Zpráva DR
Br. Kodeda: rada zasedala v červnu. Členové zajistili duchovní službu na poutích uvedených
v poutní knížce. Následující akce - setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, duchovním
rádcem Orla.
VP/4/46

VP bere na vědomí zprávu DR.

9-0-0

Zpráva RM
Ses. Škvařilová: v září se konalo setkání rodin s dětmi na Bukovině; plánovaná akce: 23.11.2019
turnaj ve Stiga hokeji v Brně-Obřanech (propozice na webu).
VP/4/47 VP bere na vědomí zprávu RM.

9-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: RS zasedala minulý týden, minulý týden také proběhlo setkání seniorů,
zúčastnilo se přes 30 účastníků, setkání bylo zahájeno prohlídkou Rádia Proglas.
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VP/4/48 VP bere na vědomí zprávu RS.

9-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba: rada projednala návrh rozpočtu, který bude na dnešním zasedání projednán v bodě
programu Příprava ÚR.
VP/4/49 VP bere na vědomí zprávu EHR.

9-0-0

5. Příprava ÚR
Písemně byl předložen návrh programu zasedání Ústřední rady Orla, volební řád, zprávy
odborných rad pro ÚR a kalendáře ústředních akcí v roce 2020.
VP/4/50 VP doporučuje ÚR ke schválení navržený program.
9-0-0
VP/4/51 VP doporučuje ÚR ke schválení volební řád.
9-0-0
VP/4/52 VP doporučuje ÚR ke schválení zprávy odborných rad a kalendáře ústředních akcí
na rok 2020.
9-0-0
VP4/53 VP děkuje ses. Marii Habartíkové za organizaci Cantáte a ses. Anežce Sochové za
organizaci Svatováclavské révy.
9-0-0

Ses. Macková předložila Ekonomicko-hospodářské radě návrh rozpočtu k projednání. Vysvětlila
jednotlivé položky rozpočtu.
Br. Kamba: dotaz na výdaje OBL.
Ses. Macková: výdaje OBL jsou určeny na pořízení diplomů, pohárů, medailí, dále jsou z toho
hrazeny 4 ústřední závody Moutnice, Olešnice, Česká Třebová a Petřín. Pojištění členů za nás
bude hradit nově ČOV. Je vypovězená stávající pojistka členů.
Br. Kamba: ústřední rada by měla kontrolovat poskytování půjček.
Br. Juránek: dle stanov §17 bodu 3 b) Výkonné předsednictvo rozhoduje o finančních
prostředcích v rámci schváleného rozpočtu.
Br. Čáp: dotaz, zda se u příležitosti 100. výročí narození biskupa Otčenáška přihlásil někdo
k pořádání akce.
Ses. Macková: nikdo se k akci zatím nepřihlásil.
VP/4/54
VP doporučuje ÚR ke schválení rozpočet na rok 2020 se zapracovanými
připomínkami.
8-0-0
Br. Kamba mimo místnost.
Ses. Macková: do žup byla rozeslána výzva k zaslání nominací do odborných rad a Ústředního
rozhodčího sboru. Na zasedání ÚR navrhla do návrhové komise br. Čápa a br. Vahalu, do volební
a mandátové komise br. Gazárka, ses. Nováčkovou a další z pléna, dále navrhla pracovní
předsednictvo ses. Macková, br. Juránek, br. Sedláček, ses. Kellerová a ses. Jurečková.
VP/4/55 VP doporučuje ÚR ke schválení předsedajícím br. Juránka a pracovní předsednictvo
ve složení ses. Macková, ses. Jurečková, ses. Kellerová a br. Sedláček.
9-0-0
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VP/4/56 VP doporučuje ÚR ke schválení návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Vahala.
9-0-0
VP/4/57 VP doporučuje ÚR ke schválení volební komisi ve složení br. Gazárek a ses.
Nováčková.
9-0-0
6. Žádost jednoty Domanín
Na minulém zasedání VP byla předložena žádost jednoty Domanín o souhlas s prodejem
pozemku. Jednota byla požádána o doplnění dokumentů. Jednota na dnešní zasedání VP
předložila geometrický plán, návrh kupní smlouvy s uvedenou cenou, situační plán a souhlas
stavebního úřadu s rozdělením pozemku. Jednota splnila podmínky, které stanovilo VP na
minulém zasedání.
VP/4/58 VP souhlasí s prodejem pozemku p.č. 470/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Domanín a pozemku
p.č. 486/5 o výměře 12 m2 v k.ú. Domanín ve vlastnictví Orla jednoty Domanín.
9-0-0
7. Různé
a) Jednota Krouna
Ses. Macková: jednota Krouna je neaktivní, nemá o činnost zájem. Jednota vlastní majetek, který
by chtěla převést na ústředí.
VP/4/59 VP souhlasí s kroky, které povedou k převodu majetku jednoty Krouna na ústředí.
9-0-0
b) Veřejný rejstřík
Ses. Jurečková: Krajský soud v Brně do Veřejného rejstříku ke dni 1.1.2014 zapsal automaticky
všechny pobočné spolky Orla. Pobočné spolky byly ústředím Orla opakovaně vyzývány
k provedení zápisu aktuálních statutárních zástupců, sídla spolku, nebylo-li zapsáno a dalších
údajů. Pobočné spolky, které zápis neprovedly, nyní Krajský soud začal obesílat s výzvou o
doplnění.
Jednoty, které neprovedly zápis aktuálních statutárních zástupců, jsou:
župa Bauerova: Hodslavice, Hovězí, Valašské Meziříčí, župa Kadlčákova: Brušperk, FrýdekMístek, Hlučín-Darkovičky, Markvartovice, Třinec, župa Klapilova: Rašovice, župa
Kosmákova: Znojmo-Louka, župa Krekova: Lysice, župa Metodějova: Dolní Libchavá, župa
Orlická: Krouna, župa Pospíšilova: Praha 2, Praha – Chodov, župa Sedlákova: Práce, župa
Stojanova: Dubicko, Lesnice, župa Sušilova: Brno-Staré Brno, župa Sv. Zdislavy: Lomnice nad
Popelkou, Semily, župa Svatováclavská: Kladno, Kutná Hora, Nové Strašecí, Sázava, župa
Šilingrova: Břeclav, Bukovany, župa Trochtova: Chřibská.
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Převážná většina těchto jednot je neaktivních.
Dne 15.7.2019 vláda schválila nařízení s platností od 1.8.2019 o zjednodušení procesu likvidace
právnických osob, tedy i pobočných spolků. Zveřejnění oznámení o vstupu do likvidace
v Obchodním věstníku je nahrazeno možností zveřejněním oznámení a výzvy ve veřejném
rejstříku. Náklady na likvidaci spolku tak mají být minimální.
VP/4/60 VP bere na vědomí informace k veřejnému rejstříku a k likvidaci pobočných spolků.
9-0-0
Odešla ses. Škvařilová.
c) Dotace z MŠMT Můj klub
Br. Juránek: dotace z MŠMT Můj klub - kvůli jednotám, které nepodají letos žádost, bude mít
Orel nižší dotaci v následujícím roce. Podle letošních částek, o které jednoty požádají, bude
ústředí vyměřena dotace na rok 2021. Do všech jednot půjde znovu výzva k podání žádostí.
d) Divadelní představení v Boleradicích
Br. Juránek opakovaně pozval všechny členy na divadelní představení do Boleradic u příležitosti
110 let Orla v pátek 25.10.
e) Dne 29.10.2019 bude otevřen most mezi Kopčany a Mikulčicemi přes řeku Moravu v místech,
kde Cyril a Metoděj sloužili první mši svatou při příchodu na Velkou Moravu.
Přišel br. Třináctý, odešel br. Kamba.
e) Ses. Macková: na ústředí tento týden proběhne kontrola z MŠMT.
f) Br. Vejvar požádal předsednictvo o pověření organizací orelských praporů na mši svaté
k výročí 30 let svatořečení Anežky České v katedrále v Praze v sobotu 16.11.2019.
VP/4/61 VP pověřuje br. Vejvara organizací orelských praporů na mši svaté k výročí 30 let
svatořečení Anežky České ve svatovítské katedrále v sobotu 16.11.2019.
pro 7, zdržel se 1

8. Závěr
Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. P. Kodeda udělil přítomným požehnání. Zasedání
bylo zakončeno v 18:00 hodin.
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