OREL

Zápis z 5. zasedání Ústřední rady Orla
konané dne 23. dubna 2022
v orlovně v Bosonohách, Pražská 55
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
Zahájení – orelská modlitba
2.
Volby orgánů ÚR
– volba předsedajícího
- volba pracovního předsednictva
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Slovo starosty
5. Zpráva mandátové komise
6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
8. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
9. Zpráva ÚRK
10. Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2021
11. Úprava směrnic
12. Přípravy na oslavy výročí 100 let orelského sletu
13. Vyznamenání
14. Různé / Ficep tábor, školení praporečníků, evidence poutních knížek/
15. Závěr

V 8:30 hodin byla v kapli sv. Floriána slavena mše svatá za živé i zesnulé orly a celou orelskou
organizaci. Následně pokračovalo jednání Ústřední rady Orla.
1. Zahájení – orelská modlitba
Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a spolu s br. Kodedou zahájili jednání orelskou
modlitbou. Mandátová komise oznámila, že přítomno je 30 delegátů z celkového počtu 44.
Br. Juránek také přivítal dnešního hosta ses. Venutovou, která jako nově zvolená místostarostka
župy Kosmákovy přijela načerpat informace.
Dnešní jednání Ústřední rady Orla je usnášeníschopné.
ÚR5/1 ÚR schvaluje hosta zasedání za župu Kosmákovu sestru Venutovou.
všichni pro 30

2. Volba orgánů ÚR
Br. Juránek konstatoval, že byl předsednictvem navržen předsedajícím dnešního jednání. Navrhl
pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková, ses. Brandejsová. br. Sedláček a ses.
Brandejsová. Navrhl členy mandátové komise br. Gazárek, br. Nováček, členy návrhové komise
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br. Čáp a br. Vahala. Ověřovatele zápisu br. Jaňura a ses. Hamplová a určil zapisovatelku ses.
Horákovou.
ÚR5/2 ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo ve
složení ses. Macková, ses. Brandejsová, br. Sedláček a br. Gardáš
všichni pro 30
ÚR/5/3 ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Nováček
všichni pro 30
ÚR/5/4 ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Vahala.
všichni pro 30
ÚR5/5 ÚR schvaluje ověřovatele zápisu ses. Hamplová a br. Jaňura.
všichni pro 30
ÚR5/6 ÚR bere na vědomí zapisovatele ses. Horákovou.
všichni pro 30
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek: uvedl, že navržený program je beze změn.
ÚR/5/7 ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 23. 4. 2022
všichni pro 30

4. Slovo starosty
Starosta Orla: jsem rád, zde se můžeme sejít v nově rozrůstající orlovně jednoty Bosonohy. Je
spousta dalších, které se rozrůstají a tak rozšiřují řady orelské základny. Je potřeba dořešit i
papírové záležitosti, prosím, předejte zprávy do jednot, aby veškeré doklady byly v pořádku.
Potřebujeme funkční jednoty včetně administrativy, aby jednoty žádaly o dotace a využili
veškeré možnosti, jak získat peníze na svoji činnost.
Děkuji za to, že jste se i v době covidu věnovali činnosti, děkuji také za neuvěřitelnou věc,
protože jiná sportovní činnost utrpěla ztráty, ale Orel se dále rozrůstá o další členy.
Je doba, kdy je o nás zájem. Je třeba to využít.
Při přípravných akcích připomínky operace Andropoid je mnoho míst po celé ČR, které si chtějí
připomínat den 28. 5. a mnozí navrhli, abychom se zapojili do oslav. Loni poprvé Ministryně
obrany zmínila, že hrdinové Kubiš a Gabčík byli orli. My jsme pro tento den připravili orelskou
mši v Brně, kde v tento den proběhne i školení praporečníků a tradičně i mše svatá v pražské
katedrále.
ÚR/5/8 ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.

všichni pro 30

5. Zpráva mandátové komise
Br. Gazárek: z celkového počtu 44 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 30 delegátů, tj.
68,2%.
Dnešní jednání je usnášeníschopné.
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6. Kontrola usnesení ÚR
Členové ÚR obdrželi přehled přijatých usnesení ÚR písemně.
Ses. Macková: komentovala všechna usnesení. Uvedla, že úkolem EHR bylo předložit VP návrh
metodických postupů a to zatím nebylo provedeno. Upřesnila, že byla do žup v roce 2021
přerozdělena částka ve výši 1, 170. 000 Kč
ÚR/5/9 ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR
pro 30
7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
Členové ÚR obdrželi písemný soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného předsednictva
Orla od posledního zasedání Ústřední rady.
Ses. Macková: komentovala, že probíhá výběrové řízení na GS. Dále uvedla, že byla sesbírána
data dle usnesení VP o navýšení energii v župách a jednotách a bylo uloženo EHR, aby
projednala nastalou situaci s energiemi. Na dotazník odpovědělo přibližně 45% jednot.
Dále uvedla, že v rámci usnesení VP/16/219 byl schválen rozpočet Orla 2022, který neodpovídá
počtu schválených sportovců na FICEP hry a náklady je třeba navýšit o 200 000,- na Ficep/ Fisec
hry. Finance by byly čerpány z rezervy. Dále upřesnila, že VP schválilo 12ti člennou delegaci
do Poluvsie - rodiště J. Gabčíka - včetně finančního zajištění, viz usnesení VP/17/ 232. S touto
částkou nebylo v rozpočtu počítáno, je třeba schválit čerpání rezervy ve výši 50 000,- Kč na tuto
akci.
Br. Juránek: přednesl, že VP také schválilo kandidáta do Rady ČT br. Mikuláštíka, který byl
doporučen Velehradskou župou. Výběrové řízení probíhá.
ÚR/5/10

ÚR schvaluje čerpání 200 000 Kč navíc z rezervy rozpočtu na hry FICEP.
pro 30

ÚR/5/11 ÚR schvaluje čerpání 50 000 Kč navíc z rezervy rozpočtu na cestu vedení Orla do
rodiště Jozefa Gabčíka – Poluvsie na Slovensku.
pro 30
ÚR/5/12 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.
pro 30
ÚR/5/13 ÚR bere na vědomí podporu kandidatury Mgr. Jana Mikuláštíka do Rady České
televize.
pro 30
8. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RS
Zpráva TVR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně.
Br. Třináctý: doplnil informace ohledně přihlášení futsalových družstev na FICEP hry.
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ÚR/5/14

ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.
pro 29

Zpráva KR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně.
Br. Gardáš: v současné době se KR zabývá především přípravou oslavy 100 let orelského sletu
v Brně.
Br. Častulík: dodal, že připravuje se Cantate v Luhačovicích a je přihlášeno málo souborů,
prosím, oslovte konkrétní soubory na akci.
ÚR/5/15 ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.
pro 30
Zpráva DR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu DR písemně
Br. Kodeda: DR se sešla s arcibiskupem Graubnerem, jako naším duchovním rádcem. Doufáme,
že letos všechny poutě proběhnout bez omezení. V souvislosti s válkou bych navrhoval
v průvodu praporů nést českou a ukrajinskou vlajku.
Br. Juránek: zdůraznil význam české vlajky, v minulosti Orli nosili státní vlajku při každé
příležitosti. Pokud je to možné, vyvěste vlajku na orlovny ve významných dnech.
ÚR/5/16

ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.
pro 30

Zpráva EHR
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Br. Vahala: omluvil nepřítomnost br. Kamby z důvodů účasti na sjezdu KDU-ČSL.
Komentoval, že při poslední schůzce bylo hlavním tématem porovnání výsledků 2020 a 2021.
Rádi by se více zapojili do plánu rozpočtu na dalších rok.
Br. Juránek: upřesnil, že je nutné předem informovat ústředí o zasedání EHR, aby se mohl
schůze zúčastnit i jeden ze statutárů Orla a tak aktuálně reagovat na dotazy EHR.
ÚR/5/17

ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.
pro 27 - proti 1 - zdržel se 2

Zpráva RM
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně
ses. Horáková: upřesnila program nadcházejících akcí, vyzvala delegáty, aby předali pozvánky
rodinám na pouť na Lomec. Vyzvala delegáty, aby vybrali mládež ve věku 13-18let na Ficep
camp, který se po covidové odmlce opět uskuteční.
Br. Kratochvíl: rozdal pozvánky na Lomec a upřesnil program.
ÚR/5/18

ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.
pro 30

Zpráva RS
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Ses. Brandejsová: shrnula program plánovaných akcí a požádala župy, aby byly více nápomocni
při výběru jubilantů. Je to jako poděkování za jejich celoživotní práci pro Orel a mnozí ze žup
nereagují na poslaný email.
Br.Jůza: šlo by to posílat přímo do jednot?
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Br. Grenar: souhlasím s názorem
Br. Juránek: tady je důležitý pohled župy, součástí vedení župy by měl být i přehled o svých
lidech. Když se to pošle přímo do jednoty, může se stát, že starostové nenavrhnou sami sebe,
pokud se jich to zrovna týká.
Br. Korger: pokud jubilanti už opravdu nemůžou přijet, navrhuji, aby se jim zaslal dopis a
blahopřání.
Br. Mihola: navrhuji, aby přijela osobně navštívit i pověřená osoba. Také navrhuji, aby dotyční
lidé byli zveřejněni na webu Orla s příběhem a životopisem.
Ses. Brandejsová: vaše podněty bereme na vědomí a budeme vás informovat o letošním postupu
výběru jubilantů.
ÚR/5/19

ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.
pro 30

9. Zpráva ÚRK
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.
Br. Čáp: komentoval jednotlivé body. Zdůraznil, že pro všechny odborné rady platí povinnost
pořizovat zápis i s podpisy. Dále uvedl, že účetnictví odpovídá skutečnost, každý doklad jim
prošel rukama a doporučují účetní uzávěrku tak, jak je předložena, schválit.
Další dotazy nebyly vzneseny.
ÚR/5/20

ÚR bere na vědomí zprávu ÚRK.

ÚR/5/21 UR ukládá všem odborným radám ze všech jejich zasedání pořizovat zápisy a
s podpisem je archivovat na ústředním sekretariátu
pro 30
10. Výsledky hospodaření Orla k 31. 12. 2021
Členové ÚR obdrželi předem písemně Výroční zprávu za rok 2021, hospodaření za rok 2021 a
účetní uzávěrku. Nikdo nevznesl námitku.
ÚR/5/22 UR schvaluje roční výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2021, účetní uzávěrku za
rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021.
pro 30
12: 00 přestávka
Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 29 delegátů, tj. 65,9%.
Jednání je usnášeníschopné.
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11. Úprava směrnic
ses. Macková: úprava směrnic vznikla jako podnět z odborné rady, cena byla propočítána na
základě inflace a navrhujeme částku 5,50 Kč/km jako náhradu za použití soukromého vozidla a
částku 0,30 Kč/ km za každého dalšího spolucestujícího.
Br. Čáp: navrhl 4,- Kč
Po proběhlé diskuzi navržena základní sazba 5,00 Kč.
Druhá úprava směrnice se týká přerozdělování financí do žup – byla zde uvedena dotace
z MŠMT, která je nahrazena NSA. V roce 2021 jsme podali za ústředí žádost o dotaci na
činnosti žup, k tomu je zapotřebí doložit směrnice, jakým způsobem se peníze rozdělují.
ÚR/5/23
UR schvaluje úpravu směrnice S 4 o cestovních náhradách – náhrada za použití
soukromého vozidla ve výši 5,00 Kč/km a 0,30 Kč/km za každého dalšího spolucestujícího.
ÚR/5/24
návrhu.

UR schvaluje úpravu směrnice S 10 o přerozdělování prostředků dle předloženého
pro 29

12. Přípravy na oslavy 100 let orelského sletu
Ses. Horáková: přednesla plán celých oslav, vyzvala všechny jednoty, aby přijeli v hojném počtu.
ÚR/5/25

UR bere na vědomí informaci o přípravách oslav 100 let od orelského sletu v Brně.
pro 29

13. Vyznamenání
Vyznamenání na bronzovou medaili Za zásluhy byly předloženy písemně.
Ses: Horáková: tyto návrhy na medaili Za zásluhy byly doporučeny VP ke schválení:
Milada Hrabcová z jednoty Polešovice k životnímu jubileu 80 let za dlouholetou práci jako
starostka a členka župní rady.
Marie Hlavicová z jednoty Slavičín za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě a
župě k životnímu jubileu.
František Král z jednoty Uherský Brod za zodpovědné plnění organizační a řídící práce
v jednotě a župě k životnímu jubileu.
Antonín Nosek z jednoty Kunovice za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě a
župě k životnímu jubileu.
Antonín Zelina z jednoty Domanín za aktivní sportovní činnost a za zodpovědné plnění
organizační a řídící práce v jednotě, župě ústředí k životnímu jubileu. .
Jiří Třináctý z jednoty Vnorovy za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě,
župě a ustředí k životnímu jubileu.
ÚR/5/26
ÚR schvaluje vyznamenání Medaile za zásluhy Miladě Hrabcové z jednoty
Polešovice, Marii Hlavicové z jednoty Slavičín, Františku Královi z jednoty Uherský Brod,
Antonínu Zelinovi z jednoty Domanín, Jiřímu Třináctému z jednoty Vnorovy
pro 29
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14. Různé
Orlovna Krouna
Ses. Macková: podala informace ohledně oprav orlovny v Krouně. Objekt je napojen na
vodovod, byla provedena přípojka plynu, splaškové a dešťové kanalizace, odvodnění kolem
objektu, nová vnitřní elektroinstalace k plynovému Roburu, nákup Roburu, revize, nákup
plynového velkého sporáku. Byla schválena částka k proinvestování 750 tis. Pokud má objekt
sloužit alespoň pro tábory (velká oplocená venkovní plocha) je nutné nyní rekonstruovat
sociální zařízení. Zatím máme k dispozici projekt zaměření skutečného stavu a budeme
pokračovat i projekčně v etapách tak, abychom mohli využít různých dotačních programů.
Br. Kovář - Nevidím v tom výdělečnou investici
Ses. Macková: Orel přece není primárně o tom, aby něco vydělával.
Br. Juránek: má to být místo pro všechny,
Br. Korger: je to dobré místo
Br. Grenar: je to příliš rychlé rozhodování, nebylo o tom předem informováno.
Br. Juránek: tyto informace byly podány již na minulém zasedání, byla vyčleněna částka 750
tis. Kč. Rádi bychom, aby mohly zatím fungovat alespoň tábory, ale bez sociálek to nepůjde.
Proto požadujeme vyčlenit z rezervního fondu do rozpočtu 1 mil. Kč.
Br. Sedláček: Investice je dobrá, velká zahrada, která má smysl do budoucna.
ÚR/5/27 ÚR schvaluje uvolnění částky 1 milion Kč z rezervního fondu pro 1. etapu
rekonstrukce a oprav sociálního zařízení v Krouně.
pro 23 - proti 5

Školení praporečníků a evidence poutních knížek
Ses. Horáková uvedla, že 27. 5. proběhne v Brně školení praporečníků. Veškeré informace na
webu nebo na přiloženém dokumentu.
Také je změna v evidenci poutí. Abychom mohli získat dotace podobně jako je získává KČT, je
třeba k doložení žádosti přiložit list účastníků akce. Proto každý organizátor doloží počet
účastníků pěšky/ na kole/ během na poutích, které jsou uvedeny v Poutní knížce 2022, případně
na poutích jednoty nebo župy, které v knížce uvedeny nejsou.

Zpráva návrhové komise
Člen návrhové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání.
K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.
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6. Závěr
Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast.
Zasedání bylo zakončeno v 14.00 požehnáním na cestu od P. Kodedy.

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

Zapsala:

Kristina Horáková

……………………………..

Ověřili:

Josef Jaňura …………………………………
Zděňka Hamplová…………………………………….

23. dubna 2022
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