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Zápis z 2. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 29. června 2015 

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. Majetkové záležitosti (Hronov-Zbečník) 

7. Rozdělení finančních prostředků na podvojné účetnictví 

8. Různé 

9. Závěr 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Jednání zahájila ses. Macková, omluvila br. starostu, který přijde později, všechny přivítala a 

začala orelskou modlitbou. 

Po volbách je předsednictvo jedenáctičlenné. 

VP je usnášeníschopné. 
 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Ses. Macková jmenovala zapisovatelku dnešního jednání ses. Komarikovou, navrhla 

ověřovatele zápisu – sestry Kellerová a Brandejsová, požádala o jejich schválení. 

VP/4/2  VP schvaluje ověřovatele zápisu – sestry Kellerovou a Brandejsovou.            7 – 0 –  0                                                                                                                                          

3.  Schválení bodů programu 

Ses. Macková vyzvala k doplnění programu dnešního jednání. Nikdo se nepřihlásil. 
 

VP/5/2  VP schvaluje program dnešního jednání                                                            7 – 0 – 0  
 

5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK  

Zpráva TVR (materiál 5) 

Ses. Macková – omluvila br. Častulíka (přijde později), zpráva písemná, zastavila se u zprávy 

z atletických závodů v Hradci Králové, většina lidí byla z Moravy, v Hradci odpovídala na 

dotazy – důvody umístění závodů do  východních Čech. 

Ses. Brandejsová – v tomto termínu je již tradiční běh ve Vysokém Mýtě. Většina Orlů z Čech 

jede do Mýta. 

Br. Zelina – TVR se domnívá, že jde o podporu českých žup. Jen je nutné akci lépe časově 

naplánovat. Letos pomáhal br. Cibulka, čerstvý důchodce, pedagog, jsme rádi, za jeho pomoc. 

Dále br. Zelina navrhuje poděkovat br. Častulíkovi. 

Br. Čáp – na čtyřboj mládeže jsme měli program v PC na přepočet času na body. Dnes už je 

nutné toto vybavení a ne přepočítávat všechno ručně. Dávám na zváženou. 

 

Přišel br. Častulík. 
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Br. Častulík – vše bylo podle harmonogramu, ale určitě budeme za tento program rádi. Vypsalo 

se cca 250 diplomů, myslím, že si nikdo nemůže stěžovat. 

 
 

VP/6/2  VP bere na vědomí zprávu TVR                                                                        8 – 0 – 0 

VP/7/2  VP děkuje br. Častulíkovi, Čápovi a Cibulkovi za organizaci Atletického přeboru Orla 

v Hradci Králové                                                                                                               8 – 0 – 0 

VP/8/2  VP bere na vědomí návrh kalendáře sportovních akcí na rok 2016                   8 – 0 – 0 

 

Zpráva KR  
Br. Zelina navrhuje poslat do všech žup/jednot opět výzvu na recitační soutěž Svatováclavská 

réva. 

Ses. Macková – letáček dostali všichni na sjezdu, je na webu, byl v časopise, bude se rozdávat 

na Velehradě i na Hostýně. 

 

Zpráva DR  
 

Br. P. Kopecký je omluven, písemný materiál neposlal. 

Br. Častulík – Velehrad – navrhuje pomodlit se nad hrobem růženec a po cestě zpívat. 

Ses. Macková – kytku zajistím. 

Br. Zelina – v rámci Zlínského kraje určitě někdo přijde. Ještě k Sv. Hostýnu – posunutí běhu je 

určitě pozitivní.  
  

Zpráva RM   
Ses. Tománková je omluvená, písemné podklady neposlala. 
 

Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová – nyní zasedání nebylo. Jen připomenout v župách výběr jubilantů, který je 

třeba zaslat na ústředí. Br. Kostelka postupně pracuje na přípravě podkladů pro vazbu 

(časopisy). 
 

VP/9/2 VP bere na vědomí zprávu RS                                                                            8 – 0 – 0 

                    

Zpráva EHR  

Br. Kamba – EHR se nesešla, sejde se až nad pololetní závěrkou.  

 

 VP/10/2 VP bere na vědomí zprávu EHR                                                                      8 – 0 – 0 

 

Ses. Macková – odborné rady mají do konce června předložit návrh akcí na rok 2016. Zatím je 

jen plán TVR. Žádá předsedy OR, aby současně poslali návrhy do rozpočtu na příští rok 

 

Zpráva ÚRK  
Br. Čáp – přehled o činnosti byl přednesen na sjezdu a ÚRK se zatím nesešla. 
 

VP/11/2 VP bere na vědomí zprávu ÚRK                                                                       8 – 0 – 0 
 

Přišel bratr Juránek. 

 

4.  Kontrola usnesení (materiál č. 4)  

Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR. Vstoupila do jednání s jednotou 

Paskov. Jednota Paskov se snaží připravit další materiály. 
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VP/12/2  VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP                                                    9 – 0 – 0 

VP/13/2  VP bere na vědomí stav plnění usnesení ÚR                                                   9 – 0 – 0 
 

6. Majetkové záležitosti: jednota Hronov-Zbečník (materiál č. 6) 

Ses. Macková vysvětlila přiložený materiál. Starosta jednoty zaslal doplněné podklady. 
 
 

VP/14/2 VP schvaluje prodej parcely č. 548 o výměře 1919 m2 v k. ú. Zbečník, zapsané na 

LV 2680 v majetku Orla jednoty Hronov-Zbečník, IČ 62288606  

                                                                                                                                           9 – 0 – 0 
 

7. Rozdělení finančních prostředků na podvojné účetnictví (materiál č. 7)  

Ses. Macková – vysvětlila písemné materiály. Je potěšena, že už skoro všechny župy vedou 

podvojné účetnictví. Nyní se budu domlouvat na formě proplacení se starosty žup. Navrhla, aby 

župám, kterým vychází nízká částka byla navýšena na min. 5000,- Kč. 
 

VP/15/2 VP schvaluje rozdělení finančních prostředků na podporu podvojného účetnictví 

v župách v celkové částce 207 957,- Kč.                

                                                                                                                                           9 – 0 – 0               
 

8. Různé 

Nové Město na Moravě 

Ses. Macková – předložila žádost jednoty Nové Město na Moravě. Jednota poslala smlouvu o 

dílo, která je již podepsaná. 

Br. Čáp – není možné takto obcházet ústřední spolek. 

Br. Juránek – doporučuje závazek jednoty Nové Město na Moravě odsouhlasit. 

 

VP/16/2 VP schvaluje závazek v hodnotě vyšší než 1 milion korun, plynoucí ze Smlouvy o 

dílo mezi Orel jednota Nové Město na Moravě (IČ 48895920) a STAREDO s. r. o. (IČ 

28270495), dle stanov § 38, bod 10. 

                                                                                                                                           9 – 0 – 0 

Opava-Komárov 

Ses. Macková – předložila žádost jednoty Opava-Komárov – viz příloha (materiál 6a). Po 

diskuzi ve VP je doporučeno žádost  zamítnout a vyžádat si z jednoty ekonomiku provozu 

budovy i celkové hospodaření v jednotě. Zjistit, proč si přes Orla ústředí nežádají dotace na 

provoz a údržbu. (poslední žádost v r. 2011) 

 

VP/17/2 VP neschvaluje bezplatný převod  budovy č. p. 150 na parcele č. 646 o výměře 476 

m2 včetně pozemku par. č 647 o výměře 2167 m2 v k. ú Komárov u Opavy, zapsané na LV 

580 v majetku Orla jednoty Opava Komárov  IČ 47814896 a pověřuje ses. Mackovou 

k dalšímu jednání s jednotou Opava – Komárov. 

                                                                                                                                           9 – 0 – 0               

ZELENÝ OSTROV 

Br. Juránek - seznámil přítomné s problematikou ZELENÉHO OSTROVA a navrhl ses. 

Mackovou, aby zastupovala Orel v tomto občanském sdružení (po bratru Kotíkovi, který již 

není ve VP). 

 

VP/18/2 VP pověřuje zastupováním Orla v Občanském sdružení ZELENÝ OSTROV Ing. 

Miluši Mackovou 1. místostarostku Orla  

                                                                                                                                           9 – 0 – 0 

Registr dárců kostní dřeně 
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Ses. Macková – se znovu vrátila k jednání sjezdu, kde br. Gabriel mluvil o pomoci 

s vyhledáváním dárců kostní dřeně na pomoc ses. Barunce Halodové. Starší dárci si 

zaregistrování musí platit sami (1500,- Kč/os.). Br. starosta přislíbil finanční pomoc. 

 

VP/19/2 VP schvaluje vyčlenit částku ve výši 22 500,- Kč a zaslat ji na účet č.:  

670100-2212740771/6210, jako příspěvek pro dárce kostní dřeně.      

                                                                                                                                           9 – 0 – 0 

Odborné rady                          

Br. Juránek – apeluje na všechny a prosí o pečlivý výběr při obsazování odborných rad. 

Problémem je KR, je třeba zvážit, kdo ji povede do budoucna, aby nenastalo to, co se stalo 

nyní. 

Br. Vejvar – informoval o sobotní pietní akci ve spolupráci s KPV. 

Br. Juránek poděkoval za prezentaci Orla. 

Kalendář 

Ses. Macková – informovala o nedostatku fotek pro kalendář na rok 2016, téma – orelké mládí, 

naše budoucnost - výzva do jednot  

9. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Příští zasedání bude dle množství 

projednávaných materiálů 3.8. nebo na Hostýně 22.8. 

 

Zasedání bylo zakončeno v 17,30 hodin. 

 

 

                                                                                              ……………………………………..                                                                   

                                                                                                               Ing. Stanislav Juránek 

                                                                                                                     starosta Orla 

Zapsala: 

Ses. Hana Komariková ………………………………………. 

 

 

Ověřili: 

 

Ses. Ludmila Kellerová …………………………………………. 

 

Ses. Marie Brandejsová ………………………………………… 

 


