OREL

Zápis z 15. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 20. 12. 2021 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno
ONLINE MEETING

Přítomni – br. Juránek, ses. Macková, ses. Horáková, ses. Kellerová, ses. Brandejsová, br.
Gardáš, br. Třináctý, br. Kodeda, br. Čáp
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení
Žádost jednoty Nivnice
Schválení inventarizační komise
Stanovení termínu UR na rok 2022
Doplnění usnesení VP/13/197 - příspěvek na časomíru
Závěr

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášení schopné. Jmenoval zapisovatelkou
dnešního jednání ses. Horákovou, navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše.
VP/15/206 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše.
8 -0-0

2. Kontrola usnesení
Br. Juránek stručně shrnul přijatá usnesení. Sdělil, že navštívil farní úřad v Nové vsi, která
spravuje obec Hrušky, kde je orelský pozemek. Místní farář odkázal jednání o výměně pozemku
v Hruškách na Brněnské biskupství.
Požádal také o finanční pomoc např. formou sbírky, protože kostel v Moravské Nové Vsi byl
velmi zničen tornádem.
VP/15/207 VP bere na vědomí kontrolu usnesení a zprávu starosty.
8 -0-0
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3. Žádost jednoty Nivnice
Dne 9. 12. 2021 byla na ústředí Orla doručena žádost z jednoty Nivnice, ve které žádají VP Orla
o poskytnutí financí na dofinancování dotace SFŽP v rámci rekonstrukce kanalizační sítě
v celkové výši 60 000 Kč.
Br. Juránek sdělil, že starosta br. Smetana byl na semináři pro starosty a prosil o rychlé řešení do
konce roku. Peníze jim můžeme poskytnout ze získaných financí z prodeje budovy Vranovské
z položky na spolufinancování schválené ÚR.
VP/15/208 VP schvaluje jednotě Orel Nivnice (IČ: 65326431) dotaci ve výši 60 000,-Kč na
dofinancování projektu rekonstrukce orlovny v rámci projektu SFŽP.
8 -0-0
Br. Juránek dále přednesl, že žádají o zvýšení limitu závazku dle §38 odstavce 10 stanov Orla z
částky 1 000 000 Kč na 1 200 000 Kč. Této žádosti není možné vyhovět, protože je to
v rozporu se stanovami Orla.
4. Schválení inventarizační komise
Ses. Macková navrhla ustanovit inventarizační komisi ve složení: předsedkyně ses.
Brandejsová, ses. Dudková a br. Nováček. Komise se sejde po domluvě termínu a provede
kontrolu.
VP/15/209 VP schvaluje inventarizační komisi ve složení předsedkyně ses. Brandejsová, ses.
Dudková a br. Nováček.
8 -0-0
5. Stanovení termínu UR na rok 2022
Br. Juránek navrhl termín na 23. dubna 2022, je to sobota po Velikonocích.
VP/15/210 VP schvaluje termín Ústřední rady na sobotu 23. 4. 2022

8 -0-0
6. Doplnění usnesení VP/13/197 - příspěvek na časomíru
Na ustředí Orla byla doručena žádost na příspěvek na časomíru při závodě Krumlovský běh.
Br. Juránek uvedl, že je to jednorázová výpomoc, protože se bohužel zúčastnilo o 2/3 méně běžců
než předešlých letech.
Br. Čáp: měli bychom vytvořit systém pro přidělování financí na běhy.
Br. Juránek: souhlasím, ale tohle je jen jednorázově.
Br. Čáp: možná by stálo za zvážené, zde investovat finance do vlastního orelského startovacího
oblouku.
Br. Juránek: bereme na vědomí
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VP/15/211 VP schvaluje doplnění do usnesení VP/13/197 příspěvek na časomíru jednotě
Moravský Krumlov hodnotě 7 260,- Kč.
8 -0-0
7. Závěr
Br. Juránek poděkoval přítomným za účast a za celoroční spolupráci. Popřál všem požehnané
Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2022.
Zasedání bylo ukončeno v 15.15 hodin.

V Brně, dne 20. prosince 2021

…………………………….
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla

Zapsala:

Kristina Horáková

Ověřili:

Oldřich Gardáš

……………………………..

..……………………………..

Marie Brandejsová……………………………..
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