OREL O.S.

Zápis z 20. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 15. dubna 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. Zpráva Komise pro změnu stanov
7. Příprava zasedání Ústřední rady Orla
8. Zprávy ze sekretariátu
9. Vyznamenání
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 ses.
Brandejsovou a br. Zelinu.
VP/431/20 VP volí ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Zelinu.

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Ses. Macková vyzvala k doplnění programu, nechala schválit navržený program.
VP/432/20 VP schvaluje program jednání.

8-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál 1)
Ses. Jurečková předložila přehled plnění usnesení VP. Ses. Macková vyzvala přítomné
k dotazům k předloženému přehledu.
Br. Korger: nevyjasněná situace v jednotě Troubelice pokračuje.
Ses. Macková: objekt v Hlinsku byl převeden na Orel o.s., Orel o.s. začne zasílat splátky.
VP/433/20 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP k 15.4.2013.

8-0-0

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR
Br. Zelina: turnaje základních skupin OFL jsou odehrány, probíhají finálové zápasy;
br. Juránek zastupoval TVR na setkání FICEP ve Vídni společně s FISECem; atletické závody
FICEP 2014 ve Vídni, do konce dubna informativně nahlásit sporty, ve kterých se Orel
zúčastní; TVR navrhuje účast Orla v těchto sportech: lehká atletika, volejbal, kopaná, šachy,
tenis, házená a ke zvážení účast v plavání.
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Přišel br. Častulík a br. Čáp.
Byla předložena žádost jednoty Uherský Brod o dotaci na Florbalový camp.
Ses. Macková: nejedná se o ústřední akci, na akce pořádané jednotami ústředí nepřispívá. Je
potřeba dodržovat rozpočet. V případě zájmu TVR připraví školení, na které budou moci vyslat
zástupce všechny jednoty.
Ses. Tománková: v dubnu nebo v květnu by měla jít do jednot výzva k zapojení jednot
do dalších ročníků OBL a OFL.
Ses. Macková: do žup bude rozeslána informace k dalšímu ročníku OFL s uvedenými ročníky.
Br. Častulík: Florbalová komise má v plánu vyhodnotit ročník, svolat schůzky v divizích a
po diskuzích zahrnout připomínky do dalšího ročníku. Bylo by dobré informovat jednoty až
po těchto schůzkách.
VP/434/20 VP ukládá TVR připravit návrh na Florbalový camp a společně s florbalovou
komisí předložit rozpočet.
pro 8, proti 0, zdržel se 1
VP/435/20 VP bere na vědomí zprávu TVR.

9-0-0

Zpráva KR
Zpráva nebyla dodána. Ses. Macková: v sobotu proběhl Kulturní seminář v Lubině; účast
uspokojivá.
Zpráva DR
V dubnu se na Svaté Hoře u Příbrami konaly třídenní exercicie orelských seniorů. Účast 70
osob. P. Kopecký poděkoval ses. Mackové za krátkou účast na tomto setkání. Úterý 23.4.2013
– slavnostní bohoslužba celebrovaná otcem kardinálem, jednoty vyzvány k účasti zástupců
i praporů; z Brna bude vypraven autobus; doplatek neobsazených míst – z rozpočtů RS a DR;
27.5.2013 – rozšířené zasedání DR spolu s duchovními župní rádci.
VP/436/20 VP děkuje ses. Marii Hlavicové za organizaci exercicií pro seniory na Svaté Hoře.
9-0-0
VP/437/20 VP bere na vědomí zprávu DR.

9-0-0

Zpráva RS
Ses. Brandejsová poděkovala br. Kostelkovi za připravenou přednášku na duchovních
exerciciích seniorů na Sv. Hoře.
VP/438/20 VP bere na vědomí zprávu RS.

9-0-0

Přišel br. Kamba.
Zpráva RM
Mezinárodní tábor FICEP se bude konat 4.-10.8.2013 v severní Itálii v městečku Forni Avoltri,
přihlášky zasílat do 10.5.2013 na ústřední sekretariát, více informací na www.orel.cz.
Br. Zelina: tábory jsou výborně připravené, cena je velmi vysoká; ústředí by mělo finančně
podpořit účastníky, aby se jich mohlo účastnit více.
Ses. Macková: ústředí tábor dotuje, cena vychází na člena přes 10.000,- Kč, v loňském roce
ústředí na pět účastníků táboru doplácelo 45.000,-Kč.
VP/439/20 VP bere na vědomí zprávu RM.

10-0-0
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Zpráva EHR
Předseda EHR informoval o plánovaném zasedání 17.4.2013.
Br. Zelina: EHR by měla vypracovat metodiku pro jednoty o možnostech získávání dotací.
Ses. Macková: většina jednot neprovádí v pořádku ani vyúčtování dotací z MŠMT.
Ses. Tománková: veřejně prospěšné práce lze využít pro neziskové organizace.
Ses. Macková: Pracovníky s pedagogickým vzděláním evidované na Úřadu práce lze zdarma
zaměstnat na dobu šesti měsíců (plat hradí Úřad práce). Vhodné pro praktikanty na tábory.
VP/440/20 VP ukládá EHR do příštího zasedání VP zpracovat pomocný materiál pro jednoty
přehled získávání dotačních titulů.
10-0-0
VP/441/20 VP bere na vědomí zprávu EHR.

10-0-0

Zpráva ÚRK
V březnu proběhla kontrola na ústředním sekretariátu, zaměřena i na vyúčtování ústředních
akcí. Nepodařilo se dohledat řádné schválení k vyúčtování cestovného br. Motla. ÚRK
požaduje vysvětlení po br. Motlovi. ÚRK navrhuje, aby TVR specifikovala pitný režim. KR,
RM a DR by měly stanovit pravidlo pro čerpání nákladů.
Ses. Macková: pitný režim je již zahrnut v Soutěžním řádu, který bude předložen na zasedání
ústřední rady 4.5.2013. Není jasné, proč br. Motl požadoval proplacení 4 jízd do Brna.
Volejbalové turnaje byly dva.
Ses. Brandejsová: Letohrad neodvedl členské příspěvky.
Odešel br. Kopecký.
Br. Čáp: navrhuje, aby se rady zabývaly tím, co lze proplácet na ústředních akcích jednotlivých
rad, pravidla podobná soutěžnímu řádu.
VP/442/20 VP ukládá odborným radám, aby stanovily pravidlo pro hrazení ústředních akcí a
předložily je VP ke schválení do konce června 2013.
9-0-0
6. Zpráva Komise pro změnu stanov (materiál 2)
Ses. Macková: v návaznosti na nový občanský zákoník a zrušení statutu občanských sdružení je
nutné provést změny v platných stanovách a uvést do souladu stávající ustanovení a případně
doplnit nová. Z toho důvodu je nezbytné svolat sjezd Orla v letošním roce tak, aby schválené
změny vešly v platnost současně s novou legislativou k 1.1.2014. Ses. Macková předložila
pracovní harmonogram, ve kterém je navržen termín na sjezd 23.11.2013.
VP/443/20 VP bere na vědomí zprávu o činnosti komise na změnu stanov a schvaluje časový
harmonogram.
9-0-0
7. Příprava ústřední rady
a) výpis usnesení přijatých ÚR (materiál 3)
Byl předložen výpis přijatých usnesení. Ses. Macková vyzvala k dotazům a doplněním.
b) Docházka členů VP a odborných rad (materiál 4, 4a)
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Ses. Jurečková předložila docházku členů VP a odborných rad v roce 2012.
c) Zpráva TVR pro zasedání Ústřední rady Orla (materiál 5, 5a,5b, 5c, 5d, 5e, 5f)
Byla předložena zpráva Tělovýchovné rady pro ústřední radu a koncept Soutěžního řádu
pro rok 2014. TVR předloží konečné znění ke schválení ÚR.
d) Zpráva KR pro zasedání Ústřední rady Orla (materiál 6)
Byla předložena zpráva Kulturní rady pro ústřední radu.
e) Zpráva RM pro zasedání Ústřední rady Orla (materiál 7)
Byla předložena zpráva Rady mládeže pro ústřední radu.
f) Zpráva DR pro zasedání Ústřední rady Orla (materiál 8)
Byla přeložena zpráva Duchovní rady pro zasedání ústřední rady.
g) Zpráva RS pro zasedání Ústřední rady Orla
Z důvodu konání zasedání Rady seniorů v dnešní den Rada seniorů dodá písemnou zprávu
pro ústřední radu nejpozději do týdne.
h) Zpráva EHR pro zasedání Ústřední rady Orla
Písemná zpráva bude dodána nejpozději do týdne.
i) Zpráva ÚRK pro zasedání Ústřední rady Orla (materiál 9)
Byla předložena zpráva ÚRK pro ústřední radu.
VP/444/20 VP souhlasí s předložením plnění usnesení přijatých ÚR, docházky v roce
2012, zpráv odborných rad, zprávy ÚRK a Soutěžního řádu ústřední radě dne 4.5.2013.
9-0-0
j) Plnění rozpočtu roku 2012 (materiál 10, 10a, 10b, 10c, 10d a 10e)
Ses. Macková předložila konečné plnění rozpočtu k 31.12.2012. Vyzvala přítomné
k dotazům.
VP/445/20
VP souhlasí s předložením plnění rozpočtu k 31.12.2012 ke schválení
do jednání Ústřední rady Orla dne 4.5.2013.
9-0-0
k) Přerozdělení finančních prostředků z MŠMT (materiál 11)
Na program IV – Provoz a údržba z MŠMT byla Orlu o. s. přidělena částka 5.266.600,- Kč.
Byl předložen návrh přerozdělení dotací z MŠMT pro rok 2013 na župy. O přidělení dotace
na program V – organizace sportu MŠMT ještě nerozhodlo. Je možné, že ještě dojde
ke změnám, po doložení akceptovaných jednot ze strany MŠMT – zatím není odsouhlaseno.
Částka je rozdělena dle směrnice.
VP/446/20
VP doporučuje Ústřední radě Orla ke schválení přerozdělení finančních
prostředků z MŠMT na program IV – provoz a údržba sportovních zařízení.
9-0-0
l) Příprava sjezdu
- termín: 23.11.2013
- místo: orlovna v Moutnicích
- poplatek: z diskuze vyplynul návrh, aby ústředí delegátům uhradilo cestovné, stravu si
uhradí každý sám; navržen účastnický poplatek na stravu 150,-Kč.
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VP/447/20
VP doporučuje Ústřední radě Orla ke schválení místo sjezdu v orlovně
v Moutnicích, termín konání sjezdu 23.11.2013, účastnický poplatek 150,-Kč a klíč k určení
počtu delegátů 1:400.
pro 7- proti 0- zdržel se 2
8. Zprávy ze sekretariátu (materiál 12)
Ses. Jurečková předložila přehled termínů župních sjezdů. Ses. Macková vyzvala členy VP
k účasti.
Ses. Macková: Český olympijský výbor odsouhlasil změnu stanov. Členové bez hlasovacího
práva se nemohou účastnit plenárního zasedání.
Členské příspěvky odvedly všechny župy.
9. Návrhy na vyznamenání (materiál 13)
Ses. Macková předložila návrhy na vyznamenání.
VP/448/20 VP uděluje Čestné uznání Orla br. Jiřímu Pavlicovi z jednoty Staré Město.
9-0-0
VP/449/20
VP uděluje Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili ses. Janě
Novotné z jednoty České Budějovice a ses. Hedvice Kusákové z jednoty Ostrožská Nová Ves.
9-0-0
VP/450/20 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla ses. Oldřišce Papežové a br. Stanislavu
Žákovi z jednoty Moravské Budějovice.
9-0-0
10. Závěr
První místostarostka Orla ses. Macková poděkovala všem přítomný za účast. Zasedání bylo
zakončeno v 19 hodin.

Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz

5

