OREL

Zápis z 16. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 8. 2. 2022 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno
začátek v 15 hodin
Přítomni – br. Juránek, ses. Macková, ses. Horáková, ses. Brandejsová, br. Třináctý, br.
Sedláček, br. Čáp
Omluveni: br.Vejvar, br. Kodeda, br. Gardáš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení
Zprávy odborných rad
Oslavy 100 let orelského sletu
Majetkové záležitosti
Vyznamenání
Různé
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 br. Třináctého a ses. Brandejsovou.
VP/16/212 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Třináctého a ses. Brandejsovou.
6 -0-0

2. Kontrola usnesení – příloha 1
Br. Juránek stručně shrnul přijatá usnesení a navrhl vnitřní výběrové řízení na funkci generálního
sekretáře/sekretářky a navrhl výběrovou komisi ve složení ses. Macková, ses. Brandejsová.
br.Juránek.

VP/16/213 VP schvaluje vnitřní výběrové řízení na funkci generálního sekretáře/sekretářky a
schvaluje výběrovou komisi ve složení ses. Macková, ses. Brandejsová, br. Juránek.
VP bere na vědomí kontrolu usnesení.
6 -0-0
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3. Zprávy odborných rad
TVR:
Br: Třináctý: na schůzi TVR se řešila především situace v rámci covidových opatření a jejich
dodržování při akcích. Nově bude zařazeno v příštím roce disciplíny na lezecké stěně –
organizované jednotou České Budějovice. Dále se připravuje fotbalový turnaj O pohár kardinála
Berana
Br. Juránek: kdy bude první kolo? Navrhuji, že mužstva budou nasazované podle aktuálního
žebříčku. Do kdy budou přihlášky? Prosím sestavit propozice a zveřejnit.
Br. Třináctý: Přihlášky budou do 28. 3. 2022 na adresu fotbal2000@orel.cz a propozice
zveřejníme v nejbližším termínu.

KR:
zprávu zprostředkoval od br. Gardáše br. Juránek: dne 18. června 2022 divadelní představení
v Boleradicích, bude součástí oslav 100 let od brněnského sletu.

EHR:
br. Juránek: ukládáme ses. Mackové sesbírat data o navýšení energii v župách a jednotách a
ukládáme projednat nastalou situaci i EHR. Termín do 6. 3. 2022
Br. Juránek zahájil diskuzi o problémech s navýšením cen energii.

RS:
ses. Brandejsová: 25. – 27. 4. domluven termín na Setkání seniorů Vranov u Brna

RM:
ses. Horáková: aktuálně se připravuje víkend na Lomečku pro rodiny ve spolupráci s jednotou
České Budějovice v termínu 6. – 8. května 2022

DR:
br. Juránek: 27. května 2022 mše u sv. Jakuba v Brně za zemřelé Orly v 19 hodin

VP/16/214 VP ukládá ses. Mackové sesbírat data o navýšení energii v župách a jednotách.
VP ukládá EHR projednat nastalou situaci s energiemi. Termín do 6. 3. 2022
VP bere na vědomí zprávy odborných rad
6 -0-0
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4. Oslavy 100 let orelského sletu – příloha 2
Návrh plánu oslav 100 let orelského sletu:
Pátek 17. 6. Divadlo Boleradice - představení Pohádka Máje a slavnostní shromáždění
Sobota 25. června:
Brno Řečkovice – Sportovně branný den pro všechny generace

Futsal

Fotbal

Řečkovická míle

Pétanque

Sportovní stanoviště

Zatloukaní hřebíků
Neděle 26. června:
 9.30 hodin orelská mše u sv. Jakuba
 11. 00 Brněnská modlitba Anděl Páně
 11. 15 průvod s prapory přes centrum města na Petrov
 12. 00 celosvětová modlitba Anděl Páně
 13.30 – 16.30 kulturně sportovní program s během do schodů
Výzva: co nejvíce praporečníků, co nejvíce Orlů v orelské nebo lidovém kroji
Jednota Brno Řečkovice se nabídla na spoluorganizace sobotní sportovního programu Sportovně branný den.
Neděle v 9.30 hodin bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jakuba v Brně, domluveno s Otce
Janem Pacnerem.
Kulturní program neděle: koncert a moderování Helána, cimbálka, dětské skupiny
s vystoupením - vyzvat jednoty, kde mají soubory a domluvit účast, sestavit program.
VP/16/215 VP schvaluje návrh plánu oslav a zapojení jednoty Brno Řečkovice na organizaci
sobotní programu.
6-0-0

5. Majetkové záležitosti
- Prodej orelského pozemku jednota Ostrava Polanka – příloha 3
Starosta navrhuje, aby jednota zvážila výměnu za jiný pozemek. Dokud nejsou doloženy další
potřebné dokumenty s prodejem nesouhlasíme.
VP/16/216 VP neschvaluje prodej pozemku a navrhuje zjistit možnosti výměny pozemku.
6-0-0
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-

Žádost o schválení investičního záměru jednoty Brno Husovice – příloha 4

Žádost o schválení investiční dotace podaná na ústředí dne 5. 2. 2022 Po schválení dotace
je nutné doložit ke schválení smlouvy s dodavatelem služeb nad 1 mil Kč.
VP/16/217 VP schvaluje podání datační žádosti na NSA číslo RE21-00223 na rekonstrukci
venkovního hřiště Orla jednoty Brno Husovice, IČO 65341350, Vranovská 1033, Brno
Husovice.
6-0-0
6. Vyznamenání
Do dnešního dne byl doručen následující návrh na vyznamenání: Návrh je v souladu se směrnicí.
Orla č. 9
Četné uznání:
Marie Skládaná – jednota Pozořice, za dlouholetou činnost pro jednotu a k dosaženému
životnímu jubileu.
VP/16/218 VP schvaluje čestné uznání pro Marii Skládanou.
6 -0-0
7. Různé
- FICEP - příloha 4, 5
Ses. Macková přednesla informace od br. Možného ohledně Ficep her a táboru dle přílohy.
VP/16/ 219 VP schvaluje účast v těchto sportech a v počtu: 10 atletů + 1 trenér, 17 fotbalistů
+ 2 trenéři. V případě, že nebude fotbal realizován, nahradíme futsalem.
6 -0-0
VP/16/220 VP schvaluje účast na Ficep táboru 10 dětí a 1 vedoucího.
6 -0-0
- Spolupráce při CSM
Ve dne 9. -14. 8. 2022 bude probíhat v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže a jejich
koordinátor požádal o pomoc při organizaci. Navrhujeme jako pověřenou osobu br. Čápa.
VP/16/221 VP navrhuje br. Čápa jako koordinátora při CSM.
6 -0-0
- SZIF - příloha 6
ses Macková podala informace – viz příloha 6: 3 jednoty si požádaly na dotaci o způsobilost
žadatele. Sestra Macková zajistí právní výklad. V případě kladného posouzení se nabízí další
dotační možnosti.
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- Návrh kandidáta do Rady České televize – příloha 7
br. Žůrek oslovil ústředí Orla, abychom podpořili kandidáta do Rady České televize Mgr. Jana
Mikuláštíka, člena jednoty Vizovice.
VP/16/222 VP schvaluje kandidáta Mgr. Jana Mikuláštíka do Rady České televize.
6-0-0

Br. Juránek navrhl navýšení mezd zaměstnancům Ústředí v závislosti na inflaci.
VP/16/223 VP schvaluje navýšení základu mzdy o 10% zaměstnancům ústředí Orla.
6-0-0

8. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 16.45 hodin.

V Brně, dne 8. února 2022

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

Zapsala:

Kristina Horáková

Ověřili:

Jiří Třináctý ..……………………………..
Marie Brandejsová……………………………..
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