
    OREL  
 
 

 
Orel, Kurská 792/3, 625 00 – Brno; IČ: 00544833,  e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

1 

Zápis z 12. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 10. května 2021 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno. 

 
 

Přítomni – viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení  

2. Schválení bodů programu  

3. Kontrola usnesení – hlasování per rollam  

4. Informace ze sportovního prostředí  

5. Návrh na použití prostředků získaných z prodeje orelského majetku 

6. Vzdělávání v Orle  

7. Aktualizace rozpočtu na 2021 

8. Úprava jednacího řádu 

9. Různé – Rovensko,  Kotvrdovice, …  

10. Závěr 

 

1.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatelkou 

dnešního jednání ses. Horákovou, navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Třináctého. 

VP/12/173  VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Třináctého.       8 -0-0   

 

2.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání.  

VP/12/174  VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva.     8-0-0   

  

 

3. Kontrola usnesení – hlasování per rollam  
Ses. Macková stručně shrnula přijatá usnesení a přečetla veškerá usnesení, která byla přijatá per 

rollam.     

 

VP/12/175  VP bere na vědomí kontrolu usnesení a potvrzuje přijatá usnesení per rollam.     

8-0-0   

 

 

4. Ze sportovního prostředí 

Br. Juránek přednesl informace o sportovním prostředí, dotace. Orel a Sokol se ve sportovním 

prostředí bere jako svaz. Důležité je podat žádosti o dotace, protože se nastavuje nové finanční 

prostředí. Navyšují se finanční prostředky, ale je hodně zájemců.  Můžeme dosáhnout až na 

hodnotu 50 mil ale musí být 30% uznatelných nákladů krytých vlastními příjmy nebo z jiných 

dotací. NSA odkazuje na zákon a důležitá je evidence členů.  

Aktivní členové v databázi – vyjádřil se br. Třináctý – problémy s databází RČ členů. Je 

registrováno 17 tis. Je důležité zaznamenávat důsledně rodná čísla, aby nevznikaly chyby.  

V kategorii 3-23 let je možné získání nové dotace.  

Koncepce sportu – zákon o sportu, budeme připomínkovat i v rámci VP.  
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VP/12/176   VP bere na vědomí informace ze sportovního prostředí.  

8-0-0  

 

 

5. Návrh na použití prostředků získaných z prodeje orelského majetku 

Br. Juránek předal slovo br. Kambovi:  

Br. Kamba:  EHR nedoporučuje prodávat, není vyjasněno,  kam se budou finanční prostředky 

investovat. Na účtu je to ztráta. Pokud prodat, tak navrhuje investovat do nemovitostí jako dosud. 

Br. Juránek: budu doporučovat,  abychom nemovitost prodali. Min. cena je 5 mil korun jako 

nejnižší nabídka. Dle posudku z odhadu nemovitosti  je možnost ceny až 5,8 mil korun. Je na 

zvážení, jakou navrhuje VP cenu. Beru na vědomí doporučení EHR  jako rozumné, investovat 

do nemovitostí. Navrhuji takovéto využití finančních prostředků dle potřeb Orla: 500 tis jako 

rezerva,  1 mil korun jako podpora dofinancování jednot, 750 tis korun opravy budovy v Krouně 

– budování zázemí,  2 750 tis pro nákup majetku jako investice.  

Br. Sedláček: Kdo má zájem o prodej?   

Br. Juránek: KDU má zájem o odkup – plánuje velkou investici, budou chtít po nás příspěvek na 

opravy budovy, letos 80 tis, což je částka našeho podílu.  

Br. Kamba- je to posudek na cenu obvyklou,  ne cena tržní. Ta by byla vyšší.  

Br. Juránek: to ano. Ale my se neřídíme tržní cenou. Je dobré mít dobré vztahy s KDU-ČSL. 

Br.Sedláček: Nechci investovat další peníze do majetku, který není prospěšný naší činnosti. 

Navrhuji Vranovskou prodat za cenu  5,5 mil korun.  

Ses. Macková: upřesnila, že zanikla jednota Krouna a majetek se převedl na ústředí. Je to 

orlovna s velkým pozemkem a je potřeba do toho investovat – napojit na kanalizaci a opravit  

soc. zařízení.  

VP/12/176    VP  doporučuje ÚR ke schválení prodej budovy Vranovská 61  KDU- ČSL  a 

navrhuje cenu 5,5 mil  korun.  

 7- 1-0 

VP/12/177    VP souhlasí s využitím získaných prostředků z prodeje Vranovská: 0,5 mil rezerva 

na splátky úvěru,  0,75 mil na opravy orlovny Krouna, 1 mil pro investiční projekty jednot jako 

podpora spoluúčasti a  3, 25 mil  na investice do nemovitostí dle doporučení  EHR.  

7-1-0 

6. Vzdělávání v Orle 

Br. Juránek: br. Jůza na  2. zasedání ÚR přednesl podnět pro VP, aby projednalo vzdělávání 

v Orle ve srovnání se skauty a sokoly a uložil VP, aby přednesli náměty. Br. Juránek navrhuje 

orelské vzdělávání:  
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1. Vedení orelských jednoty- všechny odborné rady  

2. Školení praporečníků - všechny odborné rady  

3. Trenérské kurzy – florbal, atletika, kopaná a futsal, plavání., stolní tenis -  TVR 

4. Cvičitelské kurzy – všechny odborné rady 

4. Školení kulturní pracovník v Orle – RS, KR 

5. Zdravotní tělocvik   - RS  

6. Vedení orelských táborů - RM 

Budou to do toho zapojeni odborné rady  

Co vzdělání EHR?  

Br. Kamba: chybí kurzy účetnictví 

Br. Juránek: dobře, zahrneme ještě kurzy účetnictví. Budeme počítat s aktivní účastí DR.  

 

VP/12/178     VP bere na vědomí návrh br. Juránka na vzdělávání v Orle doplněný o kurzy 

účetnictví a doporučuje ÚR ke schválení. 

8-0-0 

7. Aktualizace rozpočtu na 2021 

ses. Mackova předložila návrh rozpočtu – viz příloha Příjmy a výdaje na rok 2021 – příloha 

č.1. Nově jsou zahrnuty výdaje na provoz Krouny.  Přednesla vysvětlení k jednotlivým bodům. 

Navýšení rozpočtu na školení o 100 000,-  EHR k tomu neměla námitky. 

VP/12/179   VP bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021  a doporučuje ÚR ke schválení.  

8-0-0 

8. Úprava jednacího řádu 

Br. Čáp: na zasedání URK řešili úpravu Jednacího řádu §48  - viz příloha  č.2 

Ses. Macková: doplnění §58 - reakce na aktuální dobu, možnost online hlasování.  

Br. Juránek navrhuje doplnit v § 58 ….. nebo jiná opatření  státu či krajů  ….  

VP/12/180    VP  doporučuje ÚR ke schválení změny v Jednacím řádu  bod  3-6 v § 48 a bod 2 

v §58 

 7-1-0 
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9. Různé – Rovensko,  Kotvrdovice, …  

A) br. Juránek oznámil, že se osobně sejde s oběma zástupci jednot a seznámí VP se zjištěnými 

informacemi.  

B) br. Juránek: poděkoval za již proběhlé poutě.  

C) ses. Macková: informovala o uzávěrce časopisu, vyzvala členy VP k zaslání příspěvků.  

D) ses. Macková: proběhl odvolací soud s JUDr. Fockem, který jsme vyhráli. Hlídá se 

insolvenční rejstřík.  

E) ses. Macková:  Orel se zapojil do dobrovolnické iniciativy – propagace očkování „Udělejme 

tečku!“ Celostátní záležitost, podporu potvrdil Junák a Orel.  

F) TVR br. Třináctý: s br. Plškem připravujeme turnaj O pohár kardinála Berana. Dotazy na 

konání fotbalových dovedností na Velehradě  

G) KR: Cantáte se bude konat 19. 6. 2021, nutno dořešit finanční příspěvek z ústředí. V 

Miloticích by se mohl jeden orelský soubor zúčastnit folklorního festivalu. Dále se bude 

realizovat natáčení CD pohádek ze soutěže.  

F) RS  Ses. Brandejsová: žádné akce neproběhly,  ale plánuje se setkání jubilantů.  

10. Závěr 

Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:05 hodin. 

 

 

 

 

……………………………. 

     Ing. Stanislav Juránek 

  starosta Orla 

 

 

Zapsala: Kristina Horáková …………………………….. 

 

 

Ověřili: Jiří Třináctý …………………………….. 

 

 

  Marie Brandejsová…………………………….. 

 

V Brně, dne 10. května 2021  


