OREL

Zápis z 20. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 15. srpna 2017
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Majetkové záležitosti jednot
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil jednání orelskou modlitbou. Konstatoval, že dnešní
jednání VP není usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatelky
zápisu ses. Škvařilovou a ses. Brandejsovou.
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění programu jednání.
6. Majetkové záležitosti jednot
Majetkové záležitosti jednoty Opava – Komárov
Jednota Opava-Komárov podala žádost o souhlas k převedení majetku na obec. Výkonné
předsednictvo na minulém zasedání převod majetku jednohlasně neschválilo, protože je v zájmu
Orla nepřevádět majetek na jiné subjekty. Předsednictvo navrhlo, že pokud jednota nemá zájem
pečovat o orlovnu, převezme ji ústředí do svého majetku. Zřídí zde správce budovy a bude
podporovat další činnost.
Rada jednoty Opava Komárov nesouhlasí s tím, aby majetek jednoty přešel do vlastnictví ústředí.
Proto se dnešního zasedání Výkonného předsednictva zúčastnil starosta jednoty OpavaKomárov, členka rady jednoty a starosta Městské části Opava – Komárov.
Starosta jednoty br. Neuwirth vyjádřil obavu, co by ústředí s orlovnou udělalo. Zkonstatoval, že
orlovna je sice velká, ale po vybudování nové tělocvičny zůstane prázdná a starost dolehne na
členy, kteří jsou již v pokročilém věku. Podle něj by měla orlovna přejít do majetku MČ a Orel
by tam měl být smluvně v pronájmu.
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Starosta MČ Opava-Komárov řekl, že orlovna slouží občanům, nahrazuje především kulturní
dům. Ročně stojí provoz tohoto domu 100 tis. Kč a město přispívá na topení a elektřinu. MČ má
zájem opravit a používat budovu Orla.
Starosta Orla upozornil na skutečnost, že si jednota již více než čtyři roky nepožádala o dotaci a
tím přišla o cca 400 tis. Kč, dále upozornil na to, že kvůli předkům, kteří orlovny stavěli, jen
neradi předáváme nebo prodáváme náš majetek. Návrh ústředí na převod majetku na ústředí je
nabídka pro případ, že jednota sama nenajde lepší řešení.
Br. Juránek uvítal zájem obce o spolupráci s Orlem a deklaroval zájem předsednictva, aby
orlovna fungovala včetně rozšíření orelské činnosti.
Na závěr požádal starostu jednoty, aby podal zprávu z dnešního jednání členské základně.
Přišel br. Kamba.
4. Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)
Ses. Jurečková předložila písemný přehled plnění přijatých usnesení VP. Ses. Macková
vysvětlila některé body a vyzvala k dotazům. Byl znovu vypsán program III MŠMT, ústředí
v červnu opět žádalo na Program III. Program IV bude rozdělen dle informací z MŠMT až
v poslední fázi.
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
Zpráva TVR
Br. Častulík: proběhl atletický závod ve Vyškově, fotbalové dovednosti na Velehradě; v sobotu
12.8. se konaly závody horských kol ve Valašských Kloboukách; z důvodu moru divokých prasat
je zrušený závod horských kol v Kašavě. TVR navrhuje nahlásit na FICEP hry v Belgii v příštím
roce fotbalisty a atlety.
Zpráva KR
Nejbližší akce: Folklorní festival 2.9.2017 v Brně-Řečkovicích.
Zpráva RM
Ses. Škvařilová: 13 účastníků se zúčastnilo FICEP campu ve Francii. Ve dnech 15. a 16.září
víkend pro mládež – pochod na Radhošť s P. Dujkou, víkend pro rodiny s dětmi 22.-24.9. na
Bukovině.
Zpráva DR
Probíhají přípravy na orelskou pouť na svatém Hostýně.
Zpráva RS
Ses. Brandejsová: 14.9. setkání jubilantů na ústředí v Brně, 24.10. setkání seniorů v Brně.
Zpráva EHR
EHR nezasedala.
7. Různé
a) plnění rozpočtu
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rozpočet – ses. Macková předložila plnění rozpočtu k 30.6.2017 včetně podrobného rozpisu
na akce.
b) jednání FICEP
jednání FICEP ve Vídni proběhne ve dnech 13.-14.10.2017. Bude nahlášena účast 4 zástupců
do komise sportovní, mládeže a na správní radu.
c) hry FICEP
hry FICEP v Belgii 2018: 15 fotbalistů a 4 atleti + 2 vedoucí (ústředí nahlásí 21 účastníků)
d) žádost o podporu
Nová jednota Vysočany požádala o příspěvek na svoji činnost.
Ses. Macková: dle směrnice Orla má každá nová jednota nárok na příspěvek 2.000 Kč.
V poslední době vzniká více jednot, obecně je to řešeno směrnicí. Starosta Orla ke konci roku
dle svého uvážení ze svého fondu rozdělí příspěvky pro nově vzniklé jednoty.
Br. Juránek a ses. Macková jménem Výkonného předsednictva Orla pogratulovali generální
sekretářce k narozeninám.
8. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno modlitbou. Zasedání
skončilo v 17:30 hodin.
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