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Zápis z 8. zasedání Výkonného předsednictva Orla 
konaného dne 23. ledna 2012  

v zasedací místnosti 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. Návrhy na vyznamenání 
7. Majetkové záležitosti žup a jednot 
8. Různé 
9. Závěr 
 

1.Zahájení – orelská modlitba 
Ses. Macková přivítala přítomné a zahájila jednání orelskou modlitbou.  
 
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatelku zápisu 
ses. Tománkovou.         
 
VP/195/8   VP volí ověřovatelku zápisu ses. Tománkovou.            10-0-0 
 
3. Schválení bodů programu 
Br. Juránek nechal schválit navržený program. 
 
VP/196/8   VP schvaluje program jednání.        10-0-0 
 
4.Kontrola usnesení (materiál č. 1, 1a) 
Kontrola usnesení: 
Starosta a 1. místostarostka informovali o jednání s představiteli města i jednoty Hlinsko a 
doporučují dál jednat o podmínkách prodeje (snížení ceny, splátky...) 
VP/197/8     VP schvaluje záměr jednoty Hlinsko odkoupit majetek od města Hlinsko.     10-0-0 
 
Na výzvu ústředí byly nahlášeny kontakty na předsedu župní TVR a akce TVR pouze ze čtyř 
žup; ústředí provede urgenci; na příštím zasedání bude překontrolováno. 
 
VP/198/8     VP bere na vědomí plnění usnesení ke dni 21.1.2012.    10-0-0 
 
Přišel br. Korger. 
 
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK (materiál č. 2, 2a, 3) 
Zpráva TVR: Běh v Moutnicích- cca 150 účastníků z cca 30ti jednot, proběhlo zde vyhlášení 
výsledků  Běžecké ligy za uplynulý rok;  
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Další akce: 4.2. Ústřední turnaj v sálovém fotbalu ve Vnorovách;  FICEP v červenci 2012; úkol 
pro TVR: sestavit delegaci sportovců – judo a stolní tenis 
VP/199/8    VP ukládá TVR sestavit delegaci na Hry FICEP 2012.     11-0-0 
VP/200/8     VP bere na vědomí zprávu TVR.      11-0-0 
 
Zpráva KR  
KR by ráda měla na webu Orla svoji sekci; požadavek - rozeslání dopisu do žup; dotazník, 
který zmapuje kulturní akce, má být umístěn na webových stránkách – dodá KR 
 
Přišel br. Kamba. 
 
KR přepracuje svůj rozpočet včetně začlenění částky na pořízení DVD s orelskými pochody. 
Setkání seniorů (cca 100 osob) –50 tisíc Kč; (hrazeno z rozpočtu KR a DR), kulturní rada 
uvolní 10 tis. Kč, možno navýšit na 20 tis. Kč. Duchovní rada na svém zasedání stanoví, jakou 
výší financí přispěje na exercicie seniorů na Velehradě. Ses. Hlavicová má za úkol najít úsporu 
10. tis. Kč.  
 
VP/201/8     VP bere na vědomí zprávu KR.        12-0-0 
 
Zpráva DR 
Příští zasedání DR je 30. ledna od 14:00 hodin. DR žádá, aby ústředí požádalo otce arcibiskupa 
Jana Graubnera o celebrování mše sv. při orelské pouti.  
VP/202/8     VP bere na vědomí zprávu DR.         12-0-0  
 
Zpráva RM  
RM předložila Manifest základních bodů přípravy celotáborové hry křesťanského tábora. 
 
VP/203/8     VP bere na vědomí zprávu RM.        12-0-0 
 
Zpráva RS 
Rada seniorů nabídne pomoc ses. Hlavicové při organizaci duch. cvičení pro seniory. 
VP/204/8     VP bere na vědomí zprávu RS.       12-0-0 
 
Zpráva EHR 
Bude se zabývat návrhem vyrovnaného rozpočetu pro rok 2012; návrh na místopředsedu EHR: 
Česlav Škvařil; návrh na rozdělování financí dle majetku jednot – solidarita bohatých 
s chudými; dodají zápis z poslední EHR; 

 
VP/205/8     VP navrhuje Ústřední radě Orla zvolit místopředsedou EHR br. Česlava Škvařila.   

11-0-0  
(ses. Tománková mimo místnost) 

VP/206/8     VP bere na vědomí zprávu EHR.       11-0-0  
(ses. Tománková mimo místnost) 

Zpráva ÚRK  
Proběhla kontrola pokladny, fakturace a doklady FICEP. ÚRK připraví podrobnou zprávu 
pro ústřední radu. 
 
VP/207/8    VP bere na vědomí zprávu ÚRK.         12-0-0 
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Zřízeny adresy odborných rad, budou zveřejněny na webu; rm@orel.cz, rs@orel.cz, 
tvr@orel.cz, ehr@orel.cz, kr@orel.cz, dr@orel.cz. Adresy jsou přesměrovány na dodané 
soukromé  adresy předsedů rad.  
 
6. Návrh na vyznamenání (materiál č. 4) 
VP/208/8   VP uděluje Čestné uznání Orla ses. Marii Kábelové z jednoty Přelouč; VP uděluje 
ses. Jarmile Soukalové z jednoty Vysoké Mýto Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili; 
VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili ses. Věře Andrýskové z jednoty České Budějovice a VP 
doporučuje Ústřední radě Orla schválit Medaili za zásluhy ses. Věře Andrýskové z jednoty 
České Budějovice; VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili br. Vratislavu 
Hamplovi z jednoty Dubicko. VP doporučuje Ústřední radě Orla udělit br. Vratislavu 
Hamplovi Medaili za zásluhy; VP uděluje mons. Josefu Hrdličkovi z jednoty Valašské Meziříčí 
Čestné uznání Orla a Stříbrnou pamětní medaili; VP doporučuje udělit Medaili za zásluhy 
br. Cyrilu Boleslavovi z jednoty Brno-Husovice.       12-0-0 
 
 
7. Majetkové záležitosti žup a jednot (materiál č. 5, 6, 6a) 
Kontrola FÚ v jednotě Vísky; porušení podmínek Rozhodnutí; dle platebního výměru byla 
provedena platba – místostarosta žádá o usnesení. Starosta navrhuje, aby se EHR zabývala 
systémem splátek jednoty na ústředí. Při dalších cca 330 ti investic (ne starších 10 ti let) a 
možných kontrol nelze hradit z ústředí – dle Rozhodnutí spoluúčast jednoty. 
  
VP/209/8   VP ukládá EHR připravit systémové řešení při porušení rozpočtové kázně 
ze státního rozpočtu.          12-0-0 
VP/210/8   VP bere na vědomí zaplacení částky 292.150,-za porušení rozpočtové kázně jednoty 
Vísky.            12-0-0 
 
Odešel br. Kamba. 
 
VP/211/8   Výkonné předsednictvo souhlasí s postupem Orla jednoty Opava při ukončení 
soudního řízení, vedeného o určení vlastnictví k nemovitostem v k.ú. Opava – Předměstí, 
zapsaným na LV 5660, LV 12148 a LV 11480 (LV vedené Katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava).            pro11- zdržel 1-proti 0 
 
Odešel br. Juránek 
 
VP/212/8   Výkonné předsednictvo doporučuje finanční prostředky získané z mimosoudního 
vyrovnání použít na pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku pro činnost Orla jednoty 
Opava.              10-0-0 
 
8. Různé (materiál R/1, R/1a, R/2,R/2a, R/2b, R/3, R/3a, R/3b) 
Ústřední ples Orla není zahrnut v rozpočtu 2012; VP schválilo jeho pořádání s župou 
Velehradskou; navrhnuto rozpočtové opatření č.1; 
 
VP/213/8   VP  schvaluje rozpočtové opatření č.1 dle zápisu.              pro 9- zdržel 1-proti 0 
 
Předloženy materiály k ukončení činnosti jednoty Vysoké nad Jizerou. K dnešnímu dni nedošla 
odhláška členů, příp. vyjádření, zda budou přiřazeni k jiné jednotě. (stále jsou evidováni na ÚS) 
Nebyl zaslán doklad o zrušení IČO. 
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VP/214/8   VP konstatuje, že na základě předložených materiálů nebyly splněny podmínky 
pro zrušení jednoty Vysoké nad Jizerou.                  10-0-0 
 
Ses. Macková informovala o nově vznikající jednotě ve Velkém Újezdu u Moravských 
Budějovic. 
Odešel br. Kopecký. 
 
Předložena Platba jednot za rozhodčí při pořádání turnaje a Návrh sazebníku rozhodčích 
na finálové turnaje OFL (z důvodu zajištění kvality). Br. Možný na návrh Florbalové komise 
vypracoval platby za rozhodčí do jednot. 
 
VP/215/8   VP schvaluje výplatnici rozhodčích na finálové turnaje dle přílohy č.2.      9-0-0 
 
Ses. Macková předložila přihlášku našich zástupců na tábor Ficep. Je nutné dodržet rozpočet, 
vyčleněna částka (příspěvek ústředí) 10.000,- Kč na veškeré výdaje. Ostatní si hradí účastníci. 
 
VP/216/8     VP pověřuje Radu mládeže organizaci delegace a předložením rozpočtu na tábor 
FICEP 2012.                       9-0-0 
 
Orel župa Velehradská požaduje, aby VP zařídilo programovou konferenci Orla a dále urgenci 
připomínkování směrnic v jednotách. 
Plánovaná cyklopouť po Ukrajině 22.6. – 30.7.2012; uzávěrka časopisu č. 1/2012 je 15.2.2012; 
br. Vejvar slíbil zajistit se Svatováclavskou župou audienci u kardinála Duky; 
 
 
9. Závěr  
Ses. Macková poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila v 18:05 hodin. 

 
 
 
 

 


