OREL

Zápis ze 17. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 28. března 2017
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil jednání orelskou modlitbou. Konstatoval, že dnešní
jednání VP je usnášeníschopné.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu
ses. Brandejsovou a br. Sedláčka a požádal o jejich schválení.
VP/275/17 VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.

10-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění programu jednání. Nechal o předloženém
programu hlasovat.
VP/276/17 VP schvaluje program dnešního zasedání.

10-0-0

4. Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)
Ses. Jurečková předložila písemný přehled plnění přijatých usnesení VP. Ses. Macková vyzvala
k dotazům.
VP/277/17 VP bere na vědomí stav plnění přijatých usnesení VP k 28.3.2017.

10-0-0

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Přišel br. Kamba.
Br. Třináctý: 21.3. poslední zasedání TVR. Změna místa turnaje kuželek: 6.5.2017 kuželky
v Ivančicích. Další zasedání TVR 20.6.2017.
Br. Častulík: zimní hry FICEP- výprava byla velmi úspěšná; v počtu medailí se umístili na 2.
místě za Němci; navrhuje účastníkům zaslat děkovný dopis.
Br. Juránek: obdržel děkovný mail od prezidenta FICEP za vynikající reprezentaci.
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VP/278/17 VP děkuje za skvělou reprezentaci jak reprezentantům, tak vedoucímu výpravy
Josefu Častulíkovi.
11-0-0
Br. Třináctý: v příštím roce by bylo možné zorganizovat instruktorský kurz sjezdového lyžování;
do jednot by měla jít informace s tím, aby se přihlásily jednoty, které mají o kurz zájem.
VP/279/17 VP ukládá sekretariátu zajistit rozeslání informace a výzvy k nahlášení zájemců o
instruktorský lyžařský kurz.
11-0-0
VP/280/17 VP bere na vědomí zprávu TVR.

11-0-0

Zpráva KR (materiál 5a)
Byla předložena písemná zpráva: divadelní dílna bude v původním termínu, tedy 21.-23.4;
Cantate – soubory jsou přihlášeny; Folklorní festival - soubory se přihlašují; varhanní koncert
v Brně naváže na úspěšný koncert ve Slavičíně; KR vyhlásila další fotosoutěž s názvem „Můj
nejlepší přítel“.
VP/281/17 VP bere na vědomí zprávu KR.

11-0-0

Zpráva DR
Rada zasedala 27.3. na Vranově během setkání seniorů, kde zajišťuje duchovní program.
Br. Juránek: poutě začínají v poutní knížce 1.5. poutí na Radhošť.
VP/282/17 VP bere na vědomí zprávu DR.

11-0-0

Zpráva RM
Ses. Škvařilová: na Ficep camp je přihlášených 5 účastníků a 2 vedoucí; přihlašují se organizátoři
na setkání mládeže v Olomouci; v sobotu 19.8. v rámci národního setkání mládeže v Olomouci
pouť pro rodiny s dětmi - Orel bude mít stánek na svoji prezentaci;
VP/283/17 VP bere na vědomí zprávu RM.

11-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová: v těchto dnech probíhá na Vranově setkání seniorů.
VP/284/17 VP bere na vědomí zprávu RS.

9-0-0
(ses. Macková a br. Častulík mimo místnost)
Ses. Macková: br. Božetěch Kostelka bude ve čtvrtek 30.3. během galavečeru vyhlášení
Sportovce Jihomoravského kraje uveden do síně slávy.
Zpráva EHR
Br. Kamba: EHR projednala výsledky hospodaření za rok 2016 a k tomu obdržela následující
podklady: Schválený rozpočet Orla na rok 2016, čerpání rozpočtu ORLA v roce 2016, Rozpis
na akce 2016, Rozvaha k 31.12.2016, Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016.
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Ekonomicko-hospodářská rada neshledala v předložených materiálech nedostatky, a proto
doporučuje ústřední radě výsledky hospodaření za rok 2016 po projednání schválit.
Sestra Macková informovala EHR o čerpání dotací z MŠMT v roce 2016.
Program III Všeobecná sportovní činnost, nedočerpáno: 66.211,- Kč
Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení: nedočerpáno: 221.822,- Kč
O přidělení finančních prostředků – kompenzace požádala župa Jirsíkova a Svatováclavská. Bylo
projednáno na lednovém zasedání VP s úkolem připravit návrh na kompenzaci z vlastních zdrojů.
EHR nesouhlasí s připravovanými kompenzacemi za nevyčerpané dotace z MŠMT program III.
a IV župám, které ve stanoveném termínu nedoložily vyúčtování dotací z MŠMT za rok 2016.
EHR děkuje Ústředí Orla za včasné a operativní řešení dočerpání nevyúčtovaných dotací
z MŠMT v roce 2016.
Dále sestra Macková informovala EHR, že Výkonné předsednictvo Orla obdrželo žádost od
jednoty Moravské Budějovice o prominutí půjčky ve výši 200.000,- Kč. Jednotě byly v minulosti
již splátky půjček ve výši 240.000,- Kč prominuty. EHR nedoporučuje ÚR prominutí půjčky Orlu
jednotě Moravské Budějovice.
VP/285/17 VP bere na vědomí zprávu EHR.

10-0-0
(br. Častulík mimo místnost)

6. Příprava Ústřední rady
a) návrh změny stanov
Jednoty daly podnět k zařazení do Stanov i činnost v dětských skupinách. Mají možnost získat
dotace. Nelze měnit § 2 Cíle Orla ( v kompetenci sjezdu) ale příslušné ustanovení lze vložit do
kompetencí žup a jednot. Znění bylo konzultováno i MPSV, poskytovatelem dotací. Navržené
změny stanov Orla:
§ 26, bod 4) župní radě přísluší zejména: (nově vložený bod) p) zřizování a provozování zařízení,
péče o děti v dětské skupině.
§ 33 bod 9) členské schůzi přísluší zejména: (nově vložený bod) h) zřizování a provozování
zařízení, péče o děti v dětské skupině.
VP/286/17 VP doporučuje ÚR ke schválení návrh na doplnění textu stanov zřizování a
provozování zařízení, péče o děti v dětské skupině v § 26, bod 4) a § 33 bod 9).
11-0-0
b) Zpráva o činnosti Rady seniorů pro Ústřední radu Orla
Byla předložena písemná zpráva Rady seniorů pro Ústřední radu Orla.
VP/287/17 VP bere na vědomí a doporučuje k předložení ÚR.

11-0-0

b) Výroční zpráva Orla za rok 2016
Byla předložena Výroční zpráva Orla za rok 2016. Za minulý rok se členská základna rozrostla
o 501 členů.
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VP/288/17 VP bere na vědomí a doporučuje ÚR ke schválení Výroční zprávu Orla za rok 2016.
11-0-0
c) Roční výsledky hospodaření a účetní závěrka za rok 2016
Ses. Macková předložila k nahlédnutí přiznání k dani z příjmů za ústředí Orla včetně Výkazu
zisku a ztrát a ostatních příloh. Plnění rozpočtu bylo předloženo na minulém zasedání VP. Byl
předložen i seznam neuhrazených pohledávek a přehled půjček poskytnutých jednotám. Vyzvala
k dotazům.
VP/289/17 VP bere na vědomí a doporučuje ÚR ke schválení roční výsledky hospodaření a
účetní závěrku za rok 2016.
11-0-0
Br. Juránek: župy, které nevyčerpaly dotace, nemohou dostat žádné kompenzace.
Br. Kamba: není správné, aby se poskytly dotace župám a jednotám, když nevyúčtovaly plnou
částku;
Br. Čáp: každá benevolence způsobuje chaos; župy stvrdily podpisem podmínky dotace, do kdy
má být vyúčtováno; když do půlky prosince nevyčerpali dotace, tak je zřejmě asi nepotřebovali;
Ses.Macková: další zasedání VP bude v dubnu, kdy už budou známy výsledky přidělení dotací
z programu, bylo by možné pro tyto župy navýšení.
Br. Juránek: Materiál budeme předkládat ústřední radě spolu s rozhodnutím a usneseními EHR.
Ses. Kellerová: navrhla, aby materiál nebyl předkládán ÚR.
Starosta dal hlasovat:
VP předkládá ÚR ke schválení kompenzace za nevyčerpané prostředky z dotace MŠMT v r. 2016
župám, které finanční prostředky nevyčerpaly.
0-11-0
Usnesení nebylo přijato.
7. Žádosti jednot
a) Žádost jednoty Ostrava- Stará Bělá
Jednota Ostrava-Stará Bělá požádala VP o finanční příspěvek na reprezentaci člena jednoty Ing.
Zdeňka Baluška na Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenisu v Helsingborgu ve Švédsku
ve dnech 26.5-1.6.2017. Člen se aktivně podílí na činnosti jednoty. Účast člena na Mistrovství
Evropy bude prezentována v místních denících, na webu, facebooku jednoty, v časopisu Orel.
Br. Juránek: jednota by měla uvést, jakým způsobem člen reprezentuje Orla. Orel může žádat o
dotaci na reprezentaci. Ve výsledkové listině pak musí být uveden Orel. Reprezentaci Orla
vedeme směrem k FICEPU. Ke všem žádostem by VP mělo přistupovat obecně.
Na příspěvky na zahraniční reprezentace musí být žádosti na další rok na ústředí nejpozději
v září. O příspěvek pro rok 2017 se nedá již požádat.
Odešla ses. Škvařilová.
Br. Čáp: v rozpočtu nemáme položku na reprezentaci. Příspěvek na reprezentaci VP nemá z čeho
poskytnout.
Br. Juránek: žádá TVR, aby na svém zasedání stanovili obecné podmínky pro poskytnutí
příspěvků na reprezentaci Orla.
VP/290/17 VP ukládá TVR, aby stanovila podmínky pro dotace na reprezentaci Orla.
10-0-0
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b) Źádost jednoty Moravské Budějovice
Orel jednota Moravské Budějovice požádala o prominutí splátky půjčky ve výši 200.000,- Kč
Od ústředí Orla získala půjčku na provozní náklady a stavební úpravy školky JABULA.
Br. Juránek: navrhl projednání situace s jednotou. Tento materiál byl stažen z programu zasedání
VP.
c) Žádost jednoty Náklo-Mezice
Jednota Náklo-Mezice požádala VP o schválení prodeje parcely – pole v majetku jednoty
o rozloze 3443 m2, které chce zakoupit obec za účelem zástavby. Získané finanční prostředky
jednota plánuje použít na rekonstrukci části orlovny. Obec v rámci zástavby zbuduje příjezdovou
cestu. Stanovisko členské schůze není k dispozici (schůze se bude konat 7.4.2017).
Br. Kamba: navrhl žádost zamítnout z důvodu nízké výkupní ceny.
Br. Juránek: navrhuje zamítnout pro celkově nevýhodnou smlouvu.
VP/291/17 VP neschvaluje prodej pozemku p.č.783/7 o rozloze 3443 m2 v KÚ Náklo ve
vlastnictví Orla jednoty Náklo-Mezice, IČ 64630820, pro nevýhodnost smlouvy.
10-0-0
Odešel br. Kamba.
8. Různé
a) Vyznamenání
Na sekretariát Orla byly doručeny návrhy župy Velehradské na následující vyznamenání:
Čestné uznání Orla za příkladnou práci v jednotě a v župě u příležitosti životního jubilea
pro ses. Marii Hlavicovou z jednoty Slavičín;
Čestné uznání Orla za příkladnou práci v jednotě a v župě u příležitosti životního jubilea
pro br. Josefa Gottfrieda z jednoty Slavičín;
Čestný zlatý odznak Orla za příkladnou práci v Orlu u příležitosti životního jubilea pro br.
Antonína Zelinu z jednoty Domanín.
VP/292/17 VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Hlavicové z jednoty Slavičín a br. Josefu
Gottfriedovi z jednoty Slavičín.
9-0-0
VP/293/17 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla br. Antonínu Zelinovi z jednoty Domanín.
9-0-0
VP/294/17 VP doporučuje ÚR ke schválení návrh na vyznamenání bronzovou medaili „Za
zásluhy“ pro br. Antonína Zelinu z jednoty Domanín.
9-0-0

b) informace ze žup:
Br. Častulík: župa Velehradská: 22.4. jarní turistika - Vizovice, 29.4. pitěnský škrpál (turistika)
c) stan v majetku Orla
Ses. Macková: Orel má v majetku velký stan, pořízený v roce 2008 za cca 200.000,-Kč. Během
posledních let byl pouze jednou postaven na Velehradě. Plachty nejsou v příliš dobrém stavu.
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Orel platí za nájem prostoru, kde je stan uskladněn. V roce 2012 byl odepsán z majetku Orla.
Orel jednota Kuřim nabízí za stan 20.000,- Kč.
Br. Čáp: odpadly by náklady za pronájem, ústředí jej nepotřebuje, postavení stanu je náročné, je
potřeba kvalifikovanou firmu.
VP/295/17 VP schvaluje odprodej stanu za částku 20.000,-Kč.

9-0-0

9. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Příští zasedání Výkonného předsednictva Orla
se koná v úterý 25.4.2017. Zasedání bylo zakončeno v 17:00 hodin.
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