OREL O.S.

Zápis z 24. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 23. září 2013
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno

Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Příprava ústřední rady
7. Vyznamenání
8. Různé
9. Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání spolu s br. P. Kopeckým orelskou modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Mackovou. Navrhl ověřovatele zápisu ses.
Brandejsovou a br. Kambu.
VP/489/24 VP volí ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Kambu.

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu, sestra Macková navrhuje předřadit bod č. 8
(organizační záležitosti na ústředním sekretariátě) a nechal schválit navržený program se
změnou.
VP/490/24 VP schvaluje program jednání se změnou.

8-0-0

8. Různé (materiál 8)
Ses. Macková informovala o plánovaném odchodu na MD, nyní dlouhodobě v pracovní
neschopnosti, nutno zajistit chod sekretariátu, výzva na nového pracovníka na zástup za MD
uveřejněna na webu Orla. Přihlášeno 9 zájemců, po pohovorech vybrána Mgr. Ing. Hana
Komariková z Drnovic u Vyškova, možnost nástupu ihned.
VP/491/24 VP schvaluje uzavření pracovního poměru s Mgr. Ing. Hanou Komarikovou,
Zákostelí 598, Drnovice, jako zástup za MD od 24. 9. 2013 v rozsahu 40 hodin týdně
s odměnou 18 tis. Kč a 3 měsíční zkušební dobou.
8-0-0
Současně ses. Macková navrhla navýšení hrubé mzdy br. Michalu Možnému o 2 tis. Kč
VP/492/24 VP schvaluje navýšení hrubé mzdy na 17 tis. Kč br. Michalu Možnému od 1. 10.
2013.
8-0-0
Ses. Komariková se dostavila na jednání, proběhlo představení a br. starosta jmenoval ses.
Komarikovou zapisovatelkou.
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4. Kontrola usnesení (materiál 4, 4a, 4b)Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP
a ÚR. Br. Juránek vyzval přítomné k dotazům k předloženému přehledu. EHR navrhuje
posunutí termínu usnesení VP/440/20 k 31. 1. 2014.
VP/493/24 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 23. 9. 2013.
8-0-0
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR (materiál 5)
Br. starosta přednesl zprávu z dodaného písemného materiálu, pokud budou dva závody v OBL
v jednom termínu, pak bude jeden závod zrušen (je v jednání). Ses. Klára Jandová avizovala
rezignaci – nutno dodat písemně na ústřední sekretariát. TVR předložila do rozpočtu na rok
2014 návrh financování akcí.
Další materiál předložil br. Jůza, týkající se změn v Soutěžním řádu. Vzhledem k tomu, že ve
zprávě TVR není doporučení ke změnám, VP postupuje tento materiál k projednání do TVR.
VP/494/24 VP bere na vědomí zprávu TVR.

8-0-0

Přišel br. Pěcha
Zpráva KR (materiál 5a)
Br. Pěcha předložil zprávu o činnosti a návrh na zpracování metodiky pro vznik jednotné
koncepce kultury v Orlu. Po dlouhé diskusi (br. starosta, ses. Kellerová, br. Pěcha) vzešel návrh
na usnesení.
VP/495/24 VP ukládá KR vypracovat zadání koncepce jednotné kultury v Orlu.

9-0-0

Dále byl předložen návrh na kulturní akce v roce 2014, ústřední ples bude v Ořechově v sobotu
25. 1. 2014, s hudbou je již podepsána smlouva.
KR předložila návrh na financování akcí do rozpočtu na rok 2014.
VP/496/24 VP bere na vědomí zprávu KR
9-0-0
Zpráva DR (materiál 5b)
Písemná zpráva DR byla shrnuta br. Kopeckým a br. starosta vyzval všechny k vyšší účasti na
duchovním cvičení s o. arcibiskupem Janem Graubnerem (duchovním rádcem Orla) v termínu
21. – 23. 3. 2014.
VP/497/24 VP bere na vědomí zprávu DR.

9-0-0

Zpráva RM
Ses. Tománková se omlouvá, že zpráva není písemnou formou a přítomné seznámila s činností
RM:
- Upozorňuje, že tábory FICEP nejsou křesťanské
- Zpracovala koncept školení na cvičení pro děti ve věku 2-6 let, které proběhlo ve
Starém Městě, účastníci dostali materiály na CD
- Nyní se pracuje se na dalších kategoriích
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RM předložila návrhy na financování svých akcí, pro tábor FICEP předpokládaný účastnický
poplatek 4600 Kč.
VP/498/24 VP bere na vědomí zprávu RM.
9-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová podala zprávu z jednání RS ústně, protože zasedali před VP:
- duchovní cvičení seniorů na Sv. Hoře se setkalo s velkou odezvou – účast 80 seniorů,
akci bude dobré zopakovat
- rovněž narozeniny o. kardinála Duky měly kladnou odezvu mezi seniory
- 6. 11. 2013 bude setkání seniorů, program vytvoří br. Kostelka
- 4. 12. 2013 se uskuteční setkání seniorů - jubilantů
VP/499/24 VP bere na vědomí zprávu RS.

9-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba podal zprávu, EHR kladně hodnotí (na základě průběžného čerpání) rozpočet na rok
2013, spolupracovala při návrhu rozpočtu na rok 2014 a doporučuje ÚR předložit rozpočet
vyrovnaný.
VP/500/24 VP bere na vědomí zprávu EHR.

9-0-0

Zpráva ÚRK
Br. Čáp informoval o činnosti ÚRK. Požádal o vyslání ÚRK na opětovnou kontrolu jednoty
Syrovín. Schůze ÚRK je naplánována na 2. 10. 2013, chtějí se sejít ještě před sjezdem.
VP/501/24 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.

9-0-0

VP/502/24 VP pověřuje ÚRK provedením revize v jednotě Syrovín

9-0-0

6. Příprava Ústřední rady (materiál 6, 6a, 6b a 6c)
Br. starosta přizval na jednání VP právního poradce Mgr. Valouška, aby vysvětlil proč je či
není nutná změna stanov. Změna stanov vyplynula ze změny Občanského zákoníku (dále jen
OZ) od 1. 1. 2014.
VP/503/24 VP schvaluje jako hosta br. Valouška

9-0-0

Mgr. Valoušek vysvětlil, že je nutné minimalizovat riziko neprávního jednání.
Br. Kamba jako starosta jednoty vyslovil zásadní nesouhlas s tím, že s platností nového Občanského
zákoníku a připravovanými stanovami se jednoty ORLA od 1. 1. 2014 stanou pouze pobočnými spolky
a ztrácí tím vlastní suverenitu.
Navrhl proto změnit stanovy tak, aby se orelské jednoty staly hlavními spolky a vytvořily svazové
uspořádání směrem k župám a jednotám.
Svazová povaha stanov a svazové uspořádání ORLA je nutné především s ohledem na §230 nového
Občanského zákoníku – (1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.
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Br. Kamba připomněl, že po poslední kontrole finančního úřadu na předešlé investice prováděné
prostřednictvím Orel ústředí hrozily ORLU milionové sankce v případě, že by Ministerstvo financí
nevyhovělo žádosti o jejich prominutí.
Pro zachování bezpečného chodu orelských organizací proto navrhl přejít na svazový systém.
Odešel br. Kopecký
Přišel br. Korger

Br. starosta vyslovil žádost o zpracování analýzy pro ÚR - vypsat 3-4 rizika, která by vznikla,
pokud by se znění stanov letos nezměnilo (přehled PRO a PROTI).
Ses. Tománková požaduje v rámci možností rozlišit, co je nutné změnit tzv. „ze zákona“ a co je
potřebné změnit na základě praxe.
Br. starosta uvedl, že argument neměnit stanovy nyní, vyplývá z absence prováděcích předpisů
k zákonu a z reálné skutečnosti, že se budou stanovy muset měnit v návaznosti ještě jednou –
předpoklad v roce 2015 (bude řádný volební sjezd). Upozornil i na riziko, že související zákony
(daňový, …) nebudou v platnosti ani po uplynutí dvouletého přechodného období daného NOZ.
VP/504/24 VP schvaluje předložený návrh stanov a doporučuje předložit jej k projednání
na pátém zasedání ÚR.
9-0-0
Ses. Macková předložila program 5. jednání ÚR a upozorňuje, že jsme neschválili příspěvek
delegáta na sjezd, navrhuje ještě zařadit do programu bod 14. Vyznamenání.
VP/505/24 VP schvaluje program ÚR dne 5. 10. 2013

9-0-0

VP/506/24 VP navrhuje ke schválení v ÚR příspěvek delegáta 250 Kč/os. s tím, že bude
vypláceno cestovné s přihlédnutím k obsazenosti osobních automobilů.
9-0-0
Odešla ses. Kellerová
Ses. Macková předložila průběžné plnění rozpočtu k 31. 8. 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.
Br. Kamba doporučuje schválit předložený rozpočet a jako vyrovnaný jej předložit do ÚR.
VP/507/24 VP bere na vědomí stav průběžného plnění rozpočtu Orla, o. s. k 31. 8. 2013.
8-0-0
VP/508/24 VP bere na vědomí předložený rozpočet na rok 2014 a doporučuje ke schválení
vyrovnaný rozpočet do ÚR.
8-0-0
Ses. Macková požádala předsedu EHR o vypracování pravidel reklamy v časopise Orel.
Dalším předloženým materiálem do ÚR je volební řád pro volbu člena RS.
VP/509/24 VP navrhuje volební řád ÚR ke schválení.

8-0-0

7. Vyznamenání (materiál 7)
Ses. Macková předložila návrh na vyznamenání, který došel na ústřední sekretariát pro ses.
Ludmilu Müllerovou z Dolní Čermné. Br. Zelina ses. Brandejsová nyní navrhují na
vyznamenání další členy. Ses. Macková – návrhy je nutné zaevidovat a provést kontrolu
v souladu se směrnicí. Navrhuje postoupit k projednání na ÚR.
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VP/510/24 VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili ses. Müllerové.
8-0-0
8. Různé (materiál 8)
Ses. Macková informovala o následujících žádostech:
Žádost o dotaci jednota Starý Lískovec – žádost 661 600,- Kč se splatností 5-6 let na nákup
pozemku.
Žádost o dotaci jednota Oldříš – 19500,- Kč na rekonstrukci elektroinstalace.
Půjčka župa Sedlákova – 200 tis. Kč, splatnost 3 roky na rekonstrukci střechy v Bukovině
Půjčka jednota Telč – 200 tis. Kč.
Br. Kamba – nepůjčovat, Orel musí mít rezervu, jestliže bude hlavní spolek, nemůže ohrozit
ostatní (konkurz).
Ses. Macková – podporuje dotaci pro jednotu Oldříš, letos chtěli převést orlovnu obci, změnili
názor a provedli rekonstrukci, na příští rok mají požádáno o VPP, navrhuje 15 tis. z kapitoly
VPP IV. z ústředí.
Starosta – Telč má již půjčku 200 tis. Kč, 10 tis. zatím splaceno, k tomu potřebují dalších 200
tis. k provozu objektu.
Ses. Tománková – bylo by dobré každý rok stanovit částku na půjčky.
Starosta – v případě poskytnutí půjček stanovit splátkový kalendář, co nejvíce financí vrátit
v prvních dvou letech.
Ses. Macková – nebude hlasovat v rozhodnutí o půjčce župy Sedlákovy, lze splatit i dříve.
Starosta – navrhuje jednotě Starý Lískovec 500 tis. Kč.
VP/511/24 VP schvaluje dotaci ve výši 15 tis. Kč jednotě Oldříš

8-0-0

VP/512/24 VP schvaluje půjčku ve výši 500 tis. Kč jednotě Starý Lískovec

6-1-1

VP/513/24 VP schvaluje půjčku ve výši 200 tis. Kč župě Sedlákově

5-1-2

VP/514/24 VP schvaluje půjčku ve výši 200 tis. Kč jednotě Telč

5-1-2

VP/515/24 VP pověřuje ses. Mackovou podepsáním smlouvy o půjče s jednotami Starý
Lískovec, Telč a smlouvy o dotaci s jednotou Oldříš.
5-1-2
VP/516/24 VP pověřuje br. starostu podepsáním smlouvy o půjče s župou Sedlákovou
5-1-2
Odešla ses. Tománková – VP není usnášeníschopné.
Ses. Macková:
-

Úspěšně proběhlo školení florbalových trenérů s licencí
Proběhla kontrola na dotaci z JMK za rok 2012 (bez závad)
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-

18. 10. 2013 proběhne na ústředí Orla seminář k podmínkám dotací z MŠMT, zatím
přihlášeno 41 zájemců
Jednota Štramberk žádala o příspěvek na opravu sochy sv. Václava na hoře Kotouč,
socha je majetkem jednoty, rekonstrukce stála 11800, - Kč. VP není usnášeníschopné,
bude předloženo příště.

9. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 19:45 hodin.
Příští zasedání VP bude v pondělí 21. 10. 2013 v 15,00 hod. v zasedací místnosti sídla
ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno.
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