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Zápis z 19. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 4. března 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. Rozpočtové opatření č.1 
7. Vyhodnocení programu VPP z roku 2012 
8. Zprávy ze sekretariátu 
9. Různé 
10. Závěr 
 

 
 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Ses. Macková přivítala přítomné a zahájila zasedání orelskou modlitbou. 
 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhla ověřovatele zápisu 
br. Vejvara a br. Kambu. 

VP/411/19    VP volí ověřovatele zápisu br. Vejvara a br. Kambu.       8-0-0 

 

3. Schválení bodů programu 
Ses. Macková vyzvala k doplnění programu. Navrhla změnu programu: doplnění bodu 8 
Příprava Ústřední rady Orla.   
 

1. Program 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. Rozpočtové opatření č.1 
7. Vyhodnocení programu VPP z roku 2012 
8. Příprava Ústřední rady Orla 
9. Zprávy ze sekretariátu 
10. Různé 
11. Závěr 
 

    
VP/412/19   VP schvaluje program jednání.         8-0-0 
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4. Kontrola usnesení (materiál 1, 1a) 
Ses. Jurečková předložila přehled plnění usnesení VP. Ses. Macková vyzvala přítomné 
k dotazům k předloženému přehledu. 

VP/413/19   VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP ke 4.3.2013.      8-0-0 

 

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK (materiál 2, 2a, 3 a 4) 

Zpráva TVR  

Předložen zápis TVR. 
Br. Zelina: Soutěžní řád byl na TVR schválen, má být předložen na jarním zasedání ústřední 
rady;  ústřední závod v plavání bude pořádat jednota Blansko 26.10.2013;  
Navrhl schválení členů na zimní hry FICEP, které se konají ve dnech 8.-10.3.2013 v Aigenu.  
   
Ses. Macková: výprava byla předsednictvem Orla schválená na zasedání VP dne 24.9.2012, 
vedoucím výpravy byl schválen br. Častulík. Po nahlášení účastníků na hry FICEP byla 
na ústřední sekretariát dodána faktura, na které byl uveden i ústředím nenahlášen člen výpravy.  
Do budoucna je tento postup nepřípustný, nyní je nutné účastníka schválit. 
 
VP/414/19   VP schvaluje účast br. Zeliny jako vedoucího výpravy na zimních hrách FICEP 
ve dnech 8.-10.3.2013 v Aigenu.         pro  6,  zdržel se 2, proti 0 
 
VP/415/19   VP bere na vědomí zprávu TVR.          8-0-0 
 
Zpráva Kulturní rady  
Nejbližší konané ústřední akce - Divadelní dílna Boleradice ve dnech 22. – 24. března 2013; br. 
Pěcha se dotázal na možnost zřízení podstránek Kultura na webu www.orel.cz. 
Ses. Macková: nyní probíhá výstavba podstránek Orelské běžecké ligy, ses. Jurečková prověří 
možnost. 
Br. Zelina: u vyhlášené literární soutěže je široké rozmezí věkových kategorií (11-18 let)  
Br. Pěcha: věkové kategorie budou rozděleny dle počtu příspěvků do soutěže, může být 
udělena zvláštní cena 
Ses. Macková poděkovala jednotě Vnorovy za uspořádání Ústředního orelského plesu. 
 
VP/416/19   VP bere na vědomí zprávu KR.            8-0-0 
 
Zpráva Duchovní rady 
Zasedání DR od minulého VP nebylo; dne 14.3.2013 je zajištěná audience u mons. Dominika 
Duky, které se zúčastní zástupci Duchovní rady Orla spolu se zástupci Orla o. s. Do žup půjde 
výzva k aktivní účasti praporů na slavnostní bohoslužbě konané v úterý 23. dubna 2013 
v katedrále sv. Víta v Praze. Na exercicie mladých Orlů na Velehradě přihlášeno 33 členů, 
na exercicie seniorů na Svaté Hoře přihlášeno 72 členů. 
Br. Vejvar předložil děkovný dopis Orla župy Svatováclavské Svatému Otci Benediktu XVI. 
Navrhl, aby tento dopis byl zaslaný jménem Orla o.s. 
Ses. Macková: poděkovala br. Vejvarovi za aktivitu. 

  
VP/417/19   VP bere na vědomí zprávu Duchovní rady        8-0-0 
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Zpráva Rady mládeže 
Předložen zápis ze zasedání Rady mládeže.  
 
VP/418/19   VP bere na vědomí zprávu Rady mládeže.        8-0-0 
 
Zpráva rady seniorů 
Od posledního zasedání VP Rada seniorů nezasedala. 
Ses. Macková: zájemcům o exercicie na Svaté Hoře nebylo potvrzeno přijetí přihlášky. 
Přihlášky na ústřední akce by se měly shromažďovat na ústředí. 
 
VP/419/19   VP bere na vědomí zprávu Rady seniorů.        8-0-0 
 
Zpráva ÚRK  
Předložen zápis z kontroly ÚRK v jednotě Syrovín. 
 
VP/420/19   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.         8-0-0 
 
6. Rozpočtové opatření č.1 (materiál 5) 
Ses. Macková předložila návrh rozpočtového opatření č. 1/2013 týkající se odkoupení budovy 
v Hlinsku, kterým se zabývalo zasedání Ústřední rady Orla (viz usnesení ÚR/3/126). 

 

VP/421/19   VP schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 – vznik nové kapitoly „Nákup 
nemovitosti“ ve výdajové části rozpočtu a z rezervy vyčlenit částku 925.000,- Kč na odkup 
objektu č.p.41 v Hlinsku na parc. č. 97/1 o výměře 196 m2 včetně pozemku.     8-0-0 

 

7. Vyhodnocení programu VPP z roku 2012 (materiál 6) 
Ses. Macková předložila vyhodnocení programu VPP z roku 2012. Pět žup nedoložilo 
v termínu žádost o převod dotací. 
Br. Zelina: byly tyto župy vyzvány k doložení? 
Ses. Macková: župy byly vyzývány opakovaně. 
 
VP/422/19   VP bere na vědomí informace o vyúčtování dotací MŠMT.      8-0-0 

 
8. Příprava Ústřední rady Orla 
Od 1.1.2014 dle nového občanského zákoníku zanikají občanská sdružení. Orel o.s. se musí 
transformovat do jiné právní formy. Musí být změněny i stanovy. Proto bude ještě v letošním 
roce svolán sjezd. Jarní zasedání Ústřední rady Orla bude mít za úkol stanovit klíč delegátů 
sjezdu a připravit materiály pro sjezd. Do žup bude zaslána výzva, aby župní sjezdy schválily 
delegáty a náhradníky sjezdu Orla. Ses. Macková a ses. Jurečková absolvují školení k této 
problematice. 
Předsedové odborných rad na příštím VP předloží písemné zprávy pro jednání ÚR. 
 
VP/423/19   VP schvaluje termín zasedání Ústřední rady Orla dne 4. května 2013.    8-0-0 
VP/424/19   VP schvaluje předložený program zasedání Ústřední rady Orla.     8-0-0  
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9. Zprávy ze sekretariátu 
 

a) Žádost o vrácení členských příspěvků (materiál 7) 
Br. Jůza předložil žádost o vrácení členských příspěvků za rok 2012 jednoty Vysoké 
nad Jizerou, které činily 390,- Kč.  
Ses. Macková: Ústřední rada Orla přijala usnesení ÚR/3/105  „Ústřední rada ukládá 
VP zrušit na základě doloženého zrušení IČA jednotu Vysoké nad Jizerou“. Doklad o 
zrušení jednoty byl na ústředí doručen dne 6.2.2013.  
Br. Kamba: Vzhledem k pozdnímu dodání dokladu o zrušení jednoty navrhuje žádost 
br. Jůzy zamítnout a navrhuje odpustit platbu za rok 2013, která měla být jednotě 
předepsána. 
 
VP/425/19   VP ruší na základě předloženého dokladu o zrušení Orla jednoty Vysoké 
nad Jizerou k 6.2.2013 z ústřední evidence a souhlasí s prominutím členských 
příspěvků za rok 2013.           8-0-0 
 

b) Valná hromada Vídeň (materiál 8) 
Ses. Macková předložila informace k valné hromadě FICEP ve Vídni. Na valnou 
hromadu byli navrženi br. Juránek, ses. Tománková a br. Vejvar včetně tlumočníka. 
Br. Vejvar: měli by být schváleni i náhradníci 
Br. Kamba: v případě, že se některý z nominovaných nebude moci zúčastnit, si 
starosta operativně zajistí náhradníka, pokud mu VP svěří tuto kompetenci. 
 
VP/426/19   VP schvaluje nominaci na valnou hromadu FICEP ve Vídni ve dnech 5. a 
6. dubna 2013 ve složení br. Juránek, ses. Tománková, br. Vejvar a tlumočník.  

 8-0-0 
 
VP/427/19   VP pověřuje starostu Orla zajištěním náhradníka v případě, že se valné 
hromady FICEP ve Vídni ve dnech 5. a 6. dubna 2013 nebude moci zúčastnit řádně 
jmenovaný delegát.            8-0-0 
 

c) Docházka členů VP v roce 2012 (materiál 9) 
Br. Zelina: žádal předložení docházky na příštím zasedání VP. 
Ses. Macková: bude předložena i docházka členů odborných rad. 
 

d) Vyznamenání (materiál 11) 
Ses. Macková předložila návrh na vyznamenání. 
 
VP/428/19   VP schvaluje Čestné uznání br. mons. Františku Hrůzovi z jednoty Měřín 
a Čestné uznání a stříbrnou pamětní medaili br. Františku Stodolovi z jednoty Oldříš, 
br. Ladislavu Jílkovi z jednoty Oldříš a br. Františku Jílkovi z jednoty Oldříš.   

8-0-0 
 

e) Spolupráce s extraligovým týmem Bulldogs Brno (materiál 10) 
Orel o.s. připravuje spolupráci s extraligovým florbalovým klube Inteligence Bulldogs 
Brno. Zatím na úrovni podpory vzájemné propagace. 
 
VP/429/19   VP schvaluje umístění internetového odkazu na stránky týmu Bulldogs 
Brno na stránkách Orelské florbalové ligy.        8-0-0 
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f) FICEP Camp 
Letošní mezinárodní tábor FICEP se koná ve dnech 4.-10.8.2013 v italském Forni 
Avoltri. Je určen pro mládež od 14 do 18 let.  
 

g) Školení táborových vedoucích 
Licence z MŠMT zrušena, nové podmínky pro získání, loni 2 školení, letos se s tímto 
školením nepočítá. Orel o.s. po dohodě s Radou mládeže podá žádost s vypracovaným 
projektem o udělení oprávnění ke školení táborových vedoucích k 31.12.2013.  
 

f) Časopis Orel 
Další číslo časopisu Orel vyjde koncem března 2013. Uzávěrka druhého čísla je 20.5. 
Odborné rady by měly zajišťovat informovanost ve své gesci (ve spolupráci 
s ústředním sekretariátem) – zprávy z akcí, pozvánky. 

 
10. Různé 
Ses. Macková na návrh starosty předkládá návrh na udělení odměny 5.000,- Kč z fondu 
starosty Milanu Adamcovi, členu Orla jednoty Vyškov, který reprezentuje Orla na domácích i 
světových ultramaratonských bězích. V roce 2012 vyhrál Mistrovství ČR 
v dvacetičtyřhodinovém běhu. V časopisu s ním bude rozhovor, budou tam uvedeny i ostatní 
úspěchy. 
 
VP/430/19   VP schvaluje odměnu Milanu Adamcovi ve výši 5.000,- Kč z fondu starosty.  

   8-0-0  
 
11. Závěr  
Příští zasedání VP se bude konat v pondělí 15. dubna 2013 od 15:00 hodin. První 
místostarostka Orla ses. Macková poděkovala všem přítomný za účast. Br. Kopecký udělil 
přítomným požehnání. Zasedání bylo zakončeno v 17:15 hodin. 
 
 
 


