OREL

Zápis z 5. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 20. ledna 2020 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
Žádost jednoty Telnice, Holešov a Uherský Brod
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. Třináctého.
VP/5/62 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláčka a br. Třináctého.

10-0-0

2. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Navrhnul
před bodem 3 projednat bod programu 5 Žádost jednot Telnice, Holešov a Uherský Brod, ke
kterým bude ještě přiřazena žádost jednoty Studenec a Kotvrdovice.
VP/5/63 VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva s předřazením
bodu 5 Žádost jednoty Telnice, Holešov a Uherský Brod doplněného o žádost jednoty Studenec
a Kotvrdovice.
10-0-0
5. Žádost jednoty Telnice, Holešov, Uherský Brod, Kotvrdovice a Studenec
Žádost jednoty Telnice
Br. Juránek: jednota Telnice požádala o schválení prodeje pozemku, parc. č. 119/2, k. ú. Nové
Město, obec Praha, o celkové výměře 209 m2. Poslanecká sněmovna slíbila převod na jednotu
Telnice, je vyjednána výstavba polyfunkčního domu s byty. Aby jednota Telnice dodržela
podmínky převodu objektu z MF, část domu si odkoupí. Schvalujeme prodej a následný odkup.
S developerskou firmou jednal i starosta. Na základě dohody doporučuje následující usnesení
schválit. Daň uhradí firma provádějící výstavbu. Br. Juránek vyzval k dotazům. Členové
předsednictva upozorňují jednotu, že ústředí Orla se nebude finančně podílet na finančních
nárocích, plynoucích z níže uvedených usnesení VP/5/64 a VP/5/65.
Br. Čáp: dotaz na firmu, která provede výstavbu.
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Br. Juránek: Jedná se o firmu Ligthouse Services, s.r.o.
VP/5/64 Výkonné předsednictvo Orla ĆR schvaluje, na základě žádosti Orla jednoty Telnice
ze dne 17. 1. 2020, budoucí nákup nebytových prostor o předpokládané výměře 175,7 m2 (včetně
podílu na společných částech domu a pozemku) umístěných ve II. NP nové budovy č. p. 2092,
Jindřišská 28, Praha 1, které vzniknou při výstavbě této budovy na základě projektu „Novostavba
bytového domu č. p. 2092, Jindřišská 28, Praha 1“, a to do vlastnictví Orla jednoty Telnice, IČ
49461141, se sídlem Masarykovo náměstí 7, 664 59 Telnice.
10-0-0
VP/5/65 Výkonné předsednictvo Orla ČR schvaluje, na základě žádosti Orla jednoty Telnice
ze dne 17. 1. 2020, prodej pozemku parc. č. 119/2, k. ú. Nové Město, obec Praha o celkové výměře
209 m2 (zapsaném na LV č. 5354 pro katastrální území Nové Město obec Praha), a to včetně
veškerých jeho součástí a příslušenství a všeho, co se na uvedeném pozemku nachází, bez ohledu
na právní povahu věci. Výkonné předsednictvo Orla ČR dále schvaluje postoupení práv a
povinností ve vztahu k projektu „Novostavba bytového domu č. p. 2092, Jindřišská 28, Praha 1“,
a to v rozsahu, ve kterém je k uvedenému projektu Orel jednota Telnice oprávněna a současně
povinna (zejména se jedná o práva a povinnosti ze správních rozhodnutí, práva duševního
vlastnictví apod.), a to za cenu, která pokryje další náklady na odkup budoucích nebytových
prostor do vlastnictví Orla jednoty Telnice, vzniknuvší ve II. NP budovy bytového domu v rámci
výše uvedeného projektu.
10-0-0
VP/5/66
Výkonné předsednictvo Orla schvaluje, že veškeré finanční nároky, plynoucí
z plnění usnesení VP/5/64 a VP/5/65, budou nákladem jednoty Telnice.
10-0-0
Žádost jednoty Holešov
Ses. Macková: jednota požádala o dofinancování akce pořádané u příležitosti 100 let.
Br. Juránek: příspěvek jednotě ve výši 5.000,- Kč bude uhrazen z fondu starosty Orla v rámci
schváleného rozpočtu Orla na rok 2020.
Žádost jednoty Uherský Brod
Jednota Uherský Brod požádala o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky. Žádost byla
projednána. V rozpočtu Orla ve Fondu půjček je nedostatek financí, které by mimořádnou půjčku
pokrylo.
VP schvaluje mimořádnou bezúročnou půjčku jednotě Uherský Brod.
Pro 0, proti 1, zdržel se 8
Usnesení nebylo přijato.
Ses. Brandejsová mimo místnost
Žádost jednoty Studenec
Jednota Studenec požádala o schválení výměny pozemků s obcí Studenec. Z žádosti nevyplývá,
o jakou výměru se jedná, nebyl předložen návrh smlouvy, není patrné, kdo bude platit daň
z převodu majetku. Výkonné předsednictvo Orla žádá jednotu o doplnění žádosti.
VP/5/67 VP neschvaluje žádost jednoty Studenec ohledně směny pozemků s obcí Studenec a
žádá jednotu Studenec o doplnění žádosti.
10-0-0
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Žádost jednoty Kotvrdovice
Jednota Kotvrdovice požádala o souhlas s převodem orlovny do majetku obce. Návrh smlouvy
nebyl předložen. Žádost byla projednána.
VP/5/68 VP nesouhlasí s žádostí jednoty Kotvrdovice o převod orlovny do majetku obce
Kotvrdovice a žádá jednotu o doplnění žádosti, případně o návrh smlouvy.
10-0-0
3. Kontrola usnesení VP
Ses. Macková: stručně shrnula rozpracovanost přijatých usnesení. Mistrovství kněží ve futsalu je téměř vše zajištěno, smlouvy také, nutné je zajistit dobrovolníky; 20. 2. 2020 na UNYP aréně
v Praze – Libni v 17:30 hodin exhibiční utkání ve futsalu orelského družstva. Br. Plšek, Hronek
a Bořecký jsou pověřeni provedením výběru orelských hráčů. Přihlášeno 19 týmů, cca 300 hráčů,
vstupné bude dobrovolné.
Ses. Kellerová: kde lze sehnat vstupenky na exhibiční zápas?
Ses. Macková: vstupné je dobrovolné, vstupenky se nebudou prodávat, ve sportovní hale je 600
míst k sezení. Vyzýváme členy Orla k účasti.
Br. Gardáš: dotaz k mediální propagaci akce.
Br. Juránek: TV NOE udělá z exhibičního zápasu sestřih.
Ses. Macková: jednota Krouna – župa zrušila členství zbývajícím členů pro několikaleté
neplacení čl. příspěvků. Podle stanov Orla ústředí zajistí zrušení jednoty. Majetek se při rušení
jednoty převádí na hlavní spolek.

VP/5/69 VP bere na vědomí kontrolu plnění usnesení VP.

10-0-0

4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR
Br. Třináctý: proběhl turnaj v šachu v Moutnicích a běh v Moutnicích; TVR by měla zajistit
výběr šachistů na FICEP hry; kvůli nedostatku sněhu byl zrušen závod v běžeckém lyžování;
v sobotu 22. 2. 2020 Stupava v Buchlovských kopcích – závody ve sjezdovém lyžování.
VP/5/70 VP bere na vědomí zprávu TVR.

10-0-0

Br. Čáp: Poutní centrum biskupství královéhradeckého společně s Českomoravskou Fatimou
v Koclířov pořádá k blížícímu se stoletému výročí od narození arcibiskupa Karla Otčenáška
vzpomínkové akce. Arcibiskup Karel Otčenášek byl duchovním rádcem Orla. Župa Brynychova
byla vyzvána ke spolupodílení se na vzpomínkových akcích. Ve spolupráci s župou Orlickou a
Svatováclavskou organizují následující akce:
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18. dubna 2020
12. července 2020
19. září 2020
19. září 2020
říjen 2020

pochod Týnec nad Labem – Kolín, organizuje jednota Kolín (Petr Olmr)
triatlon Letohrad, organizuje jednota Orlice (Marie Brandejsová)
pochod Šonovská 20 – organizuje jednota Šonov (Josef Kulek)
přespolní běh OBL Česká Třebová – organizuje jednota Č. Třebová (Petr
Voleský)
turnaj ve Stiga hokeji – organizuje jednota Ústí nad Orlicí (datum bude
upřesněno)

Ses. Macková: prosí o zaslání propozic na ústředí, budou přeposlány do jednot.
Br. Juránek: navrhl usnesení, ve kterém VP Tělovýchovné radě ukládá stanovit nominaci hráčů
šachu na hry FICEP v červenci 2020 v německém Duisburgu, doplnit pravidla pro OBL a
vyhlásit fotbalový turnaj O pohár kardinála Berana. Kardinál Josef Beran v letech 1946 a 1947
zaštiťoval fotbalový turnaj Orla.

VP/5/71 VP ukládá TVR určit nominaci hráčů šachu na hry FICEP 2020 v Duisburgu.

VP/5/72 VP ukládá TVR, doplnit pravidla OBL.

9-0-0
Ses. Macková mimo místnost
9-0-0
Ses. Macková mimo místnost

VP/5/73 VP ukládá TVR vyhlásit fotbalový turnaj O pohár kardinála Berana.
9 – 0 -0
Ses. Macková mimo místnost
VP/5/74 VP bere na vědomí zprávu TVR.

10-0-0

Zpráva KR
Br. Gardáš: orelská pouť na Svatý Hostýn a Svatováclavská réva chybí v kalendáři ústředních
akcí, žádá doplnit. Kulturní rada v novém složení zasedala v lednu, byly rozdány úkoly k
zajištění divadelní dílny v Boleradicích, na konci února proběhne vyhlášení fotosoutěže 110 let
Orla mýma očima. KR vyzývá členy k zasílání příspěvků do fotosoutěže.
VP/5/75 VP bere na vědomí zprávu KR.

8-0-0
Br. Kamba a ses. Kellerová mimo místnost

Zpráva DR
Br. Kodeda: v prosinci Duchovní rada navštívila duchovního rádce Orla mons. Jana Graubnera.
V sobotu 8. 2. 2020 zajistí účast zástupce DR na ústředním orelském plesu v Měříně, zasedání
DR 10. 2. 2020 na ústředním sekretariátu v Brně.
VP/5/76 VP bere na vědomí zprávu DR.

8-0-0
Br. Kamba a ses. Kellerová mimo místnost
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Ses. Macková: VP žádá župy a jednoty k zaslání termínů a dalších informací týkajících se
orelských poutí do poutní knížky.
Zpráva RM
Br. Dokoupil: Rada mládeže se v novém složení sejde v průběhu února. Nejbližší akcí RM jsou
gymnastické hry 7. 3. 2020 v Žatčanech, propozice budou rozeslány.
VP/5/77 VP bere na vědomí zprávu RM.

10-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: RS připravuje jarní setkání seniorů.
VP/5/78 VP bere na vědomí zprávu RS.

10-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba: rada se v novém složení ještě nesešla, po vyhotovení účetní uzávěrky bude uzávěrka
projednána.
VP/5/79 VP bere na vědomí zprávu EHR.

10-0-0

Odešel br. Kamba.
6. Různé
a) Rejstřík MŠMT
Ses. Macková: Jednota Třebechovice obdržela z MŠMT výzvu k aktualizaci databáze – doplnit
RČ; stávající přístupy, které jednoty mají, umožňují náhled pouze na data narození. V roce 2019
ústředí provedlo základní zaregistrování s tím, že vyzvalo jednoty k doplnění druhu sportů,
a trenérů. Nově je třeba doplnit rodná čísla členů. Na stránkách MŠMT se musí zaregistrovat
každá jednota, každá od ministerstva obdrží přístupové kódy. V IS se jednotám doposud RČ
nezobrazuje. Ses. Macková požádala správce informačního systému Orla o nastavení systému
tak, aby se jednotám RČ zobrazovala. Je nutné zpřísnit pravidla pro pracování s databází členů
Orla.
Orel nemá zmocněnce pro GDPR. Do jednot půjde nově upravená žádost o přidělení
přístupových údajů do IS Orla. Ústředí vygeneruje jednotám nové přístupové údaje, které bude
rozesílat doporučeně Českou poštou; za každé další přístupové údaje, které budou zaslány
jednotě znovu z důvodu ztracení nebo zapomenutí, ses. Macková navrhla poplatek. Po diskusi
návrh na 300,- Kč.
VP/5/80 Výkonné předsednictvo Orla ustanovuje Ing. Miluši Mackovou zmocněncem GDPR
pro spolek Orel.
9-0-0
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VP/5/81 VP schvaluje poplatek ve výši 300,-Kč za opakovanou žádost jednoty o přístupové
údaje do IS Orla.
pro 8, proti 0, zdržel se 1
Odešel br. Třináctý.
b) Ses. Macková: Orel má málo florbalových rozhodčích; za oficiální soutěže rozhodčí mají
daleko vyšší odměny; od ledna 2020 navrhuje zvýšit příspěvek na cestovné z 3,-Kč na 4,Kč/km. Pro příští sezónu navrhuje zvýšit odměnu rozhodčích. Návrh projednán
s ředitelem OFL br. Možným.
VP/5/82 VP schvaluje cestovné pro rozhodčí OFL vy výši 4,-Kč/km.

8-0-0

Odešel br. Juránek.
c) Pravidla pro půjčování výstav a stánku
Ses. Macková: stánek i výstavy se z jednot vrací poškozené. Navrhuje výstavu půjčovat na
vratnou kauci. Cena pořízení 1 ks rollapu je přes 2000,-Kč.
VP/5/83 VP schvaluje vratnou kaucí na zapůjčení výstavy Orla ve výši 3.000,-Kč.

7-0-0

d) Vyznamenání
Ses. Jurečková: k dnešnímu dni byly na ústřední sekretariát doručeny následující žádosti o
vyznamenání:
Čestné uznání Orla
Jan Smutný, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota navrhla vyznamenání za dlouholetou
činnost pro jednotu, při příležitosti životního jubilea (nar. 13. 2. 1930).
Marie Šmerdová, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota navrhla vyznamenání za
dlouholetou činnost pro jednotu, při příležitosti životního jubilea (nar. 28. 3. 1930).

VP/5/84 VP uděluje Čestné uznání Orla bratru Janu Smutnému z jednoty Pozořice a ses. Marii
Šmerdové z jednoty Pozořice.
7-0-0

Čestný zlatý odznak Orla
MUDr. Marie Turčínková, jednota Slavičín/župa Velehradská. Starosta župy navrhl
vyznamenání za pomoc při obnově jednoty a vrácení majetku jednotě Slavičín, při příležitosti
životního jubilea (nar. 21. 2. 1940).
VP/5/85 VP uděluje Čestný zlatý odznak ses. Marii Turčínkové z jednoty Slavičín.
Orel, Kurská 792/3, 625 00 – Brno; IČ: 00544833, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz

6

7-0-0

OREL

Různé:
Ses. Macková: bylo by dobré již schválit termín ÚR, navrhla termín zasedání ÚR v sobotu 20. 6.
2020, místo bude upřesněno.
VP/5/86 VP schvaluje termín zasedání ÚR v sobotu 20. 6. 2020.

7-0-0

7. Závěr
Ses. Macková poděkovala přítomným za účast. P. Kodeda udělil přítomným požehnání. Zasedání
bylo zakončeno v 16:30 hodin.
.
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