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Zápis z 20. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne  11. 10. 2022 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno  

 

začátek v 15 hodin  

 
 

Přítomni  - viz prezenční listina  

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3. Schválení bodů programu 

4. Kontrola usnesení  

5. Příprava ÚR  

6. Vyznamenání  

7. Různé  

8. Závěr 

 

 

1. Zahájení:  ses. Macková přivítala přítomné členy Výkonného předsednictva a konstatovala, 

že dnešní zasedání je usnášení schopné.  

 

 

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Ses. Macková: jmenovala zapisovatelku dnešního jednání ses. Horákovou, navrhla ověřovatele 

zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše.  

VP/20/ 267   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše. 

6-0-0                                 

3. Schválení bodu programu  

Ses. Macková vyzvala k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechala 

o programu hlasovat.  

 

VP/20/268   VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva. 

6-0-0 

 

4. Kontrola usnesení VP  

Ses. Macková shrnula rozpracovanost plnění usnesení a podala vysvětlení k jednotlivým bodům. 

Uvedla, že návrh na přerozdělení financí do žup bude předloženo v rámci bodu Příprava ÚR. 

Součástí kontroly usnesení bylo shrnutí hlasování per rollam, které proběhlo 21. - 23. 9. 2022.  

VP/20/269   VP  bere na vědomí výsledek hlasován Per rollam u usnesení  PR/8/266  

VP/20/270   VP bere na vědomí  kontrolu usnesení k 11.  10. 2022    

                      6 -0-0 
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5. Příprava ÚR  

Materiály, které byly předloženy:  

 

A) Návrh na přerozdělení financí župám 2022 – příloha č.2   

ses. Macková uvedla, že do tabulky byly zahrnuty ústřední akce dle schválených kalendářů 

jednotlivých rad a ústředí.  Po domluvě se starostou jsou zahrnuty také  jednoty, které zajišťují 

rozhodčí OFL.   

Ses. Brandejsová: upozornila, že Letohradskou pětku v rámci OBL pořádá jednota Orlice, nikoliv 

jednota Letohrad.  

Br. Gardáš: doplnil do seznamu za KR také jednotu Milotice, která hraje divadlo na akcích.  

Ses. Macková: bude doplněno. 

 

VP/20/271   VP doporučuje UR ke schválení návrh na přerozdělení prostředků z NSA 2022 

župám  - dle přílohy č. 3.  

6-0-0                                 

 

B) Kalendáře odborných rad na rok 2023  - příloha č. 3.   

 

VP/20/272   VP bere na vědomí předložení návrhy akcí odborných rad a doporučuje UR ke 

schválení.  

6-0-0                                 

C)  Návrh rozpočtu na rok 2023 

Ses. Macková komentovala jednotlivé položky v rozpočtu – viz příloha č. 4. Upřesnila, že 

položka č. 4 v příjmech -  NSA provoz a údržba zatím nebylo rozhodnuto, proto je položka 

prozatím nulová.  

Jednotlivé položky ve výdajích na rok 2023 jsou zhruba srovnatelné s aktuálním rozpočtem. – 

viz sloupek průběžné plnění rozpočtu k 30. 9.2022. Nově je do rozpočtu začleněna položka 

týkající se akce k  27. 5. 1942, naopak již nejsou vedeny výdaje za výročí sletu Orla. Na rok 2023 

byla přidána položka ústřední sjezd,  který se bude konat v červnu 2023.  

 

VP/20/273   VP doporučuje ÚR ke schválení návrh se změnou rozpočtu na rok  2023.  

 

6-0-0                                 

 

6. Vyznamenání  

Ses. Horákova: k dnešnímu dni byly na ústřední sekretariát doručeny následující žádosti o 

vyznamenání. Jsou v souladu se směrnicí č. 9 O vyznamenání Orla.  

 

Čestné uznání   
Stanislav Tauchman in memoriam z jednoty Studenec za obětavou činnost v jednotě, zejména po 

stránce ekonomické, stavební a organizační.  

 

Jan Kuřík z jednoty Studenec za obětavou činnost v jednotě, zejména pro oddíl stolního tenisu.  

 

VP/20 /274  VP uděluje Čestné uznání Orla br. Tauchmanovi z jednoty Studenec a br. Kuříkovi 

z jednoty Studenec.  

 

6-0-0                                 
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7. Různé  

 

 Žádost jednoty Ostrava - Třebovice: v současné době řeší problém statiky střechy 

v orlovně v Ostravě-Třebovicích a po odborné konzultaci museli orlovnu uzavřít.  

Projednali jsme podmět jednoty Třebovice a po předložení konkrétního rozpočtu z jednoty na 

opravu střechy a prokázání dalších možností financování je možné počítat s finanční výpomocí 

z ústředí na dofinancování.  

 

VP/20 /275  VP projednala žádost jednoty Ostrava - Třebovice a pověřuje GS k sepsání 

odpovědi.  

6-0-0                                 

 

 Požadavek předsedy EHR   

Předseda EHR zaslal na ústřední sekretariát žádost o sdělení termínů, kdy by mohl nahlédnout 

do všech darovacích smluv, které Orel ústředí z. s. uzavřel v letech 2019, 2020 a 2021 a do všech 

účetních dokladů za roky 2019, 2020, 2021.  Po urgenci generální sekretářky jako důvod svého 

požadavku uvedl pouze to, že je jako člen tohoto kolektivního orgánu hmotně a trestně 

odpovědný za jeho činnost.  

Předseda ÚRK se k danému požadavku vyjádřil, že předseda EHR chce fungovat jako paralelní 

revizní komise a činnosti EHR se systematicky vyhýbá.   

Dle vyjádření Mgr. Petra Kavky žádná kolektivní vina z titulu členství ve statutárním orgánu 

neexistuje. Vždy jsou postihováni konkrétní lidé za konkrétní jednání či opomenutí.  

Ses. Macková dodala, že nás se vztahují Stanovy Orla, nikoliv zákon O obcích.  

 

VP/20/276  VP na základě diskuze neshledalo důvod vyhovět požadavku předsedy EHR 

k předložení účetních dokladů a smluv za rok 2019, 2020 a 2021 neboť´ již na jeho podnět byly 

opětovně předmětem kontroly ÚRK  a účetní závěrky schváleny ÚR.  

6-0-0                                 

  

 Termín Ústředního sjezdu  

Ses. Macková: sdělila, že po dohodě se starostou navrhují termín ústředního volebního sjezdu na 

10. 6. 2023  

 

VP/20/277   VP navrhuje ÚR ke schválení termín konání ústředního sjezdu dne 10. 6. 2023  

6-0-0                                 

 

 

 Ústřední ples 2023  

Br. Gardáš:  KR poslala do jednot výzvu, aby se přihlásili jednoty, které by chtěli uspořádat 

ústřední ples. Přihlásily se tyto jednoty: jednota Husovice, jednota Bosonohy, jednota Vysoké 

Mýto  s termínem  4. 2. 2023  a  jednota Bořitov.   

Po společné diskuzi byla vybrána jednota Vysoké Mýto a to z důvodů podpory účasti z okolních 

jednot župy Brynychovy a Orlické.   

 

VP/20/278   VP schvaluje ústřední ples s termínem 4. 2. 2023 v jednotě Vysoké Mýto.  

6-0-0                                 
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 Odměny 

Ses. Macková:  sdělila návrh starosty br. Juránka na  odměnu za dobře odvedenou práci na  

ústředí pro:  ses. Dudková, ses. Chlupová, br. Možný,  br. Nováček odměna: ……..  

Pan Bělský za pomoc v Hlinsku:  …….    ses. Horáková ……….  a ses. Macková ………. 

 

VP/20/279   VP schvaluje odměny pro ses. Dudkovou, ses. Chlupovou, br. Možného, br. 

Nováčka, br. Bělského, ses. Horákovou a ses. Mackovou ve stanové výši.  

6-0-0 

 

 

 FICEP  

Ses. Horáková: přednesla zprávu o zasedání Valné hromady v Kolíně n. Rýnem. Sdělila, že byly 

zhodnoceny proběhlé akce jako velmi pozitivní a získali jsme informace o aktuálním fungování 

organizace a dalších členských státu. Termín jarního zasedání Valné hromady s volbou nového 

prezidenta bude v Paříži ve dnech 14. -15. 4. 2023. 

Na Sportovní komisi se Orel přihlásil předběžně na tyto sporty:  fotbal, futsal, volejbal, atletika, 

plavání. Bude poslaná výzva do jednot, aby se již nyní přihlašovali na sporty.   

Na Komisi mládeže přednesl předseda rumunské organizace informace o připravovaném campu 

v roce 2023. Také bude již zaslaný informační email do jednot.  

  

 

VP/20/280   VP bere na vědomí zprávu z Valné hromady FICEP v Kolíně n. Rýnem konané ve 

dnech  7. - 8. 10. 2022  

6-0-0 

 

 

 

 Hlinsko a Krouna   

Ses. Macková: sdělila informaci o fungování budovy v Hlinsku. Uvedla, že ukrajinské rodiny již 

opustili objekt po 8 měsících bydlení. Poděkovala panu Bělskému, který velmi pomohl při 

organizaci ubytovávání a získávání dotací na provoz z Pardubického kraje.  

Je možné již zase nabídnout objekt k pronájmu našim členům.  

Ses. Macková také sdělila informace o postupující rekonstrukci v orlovně Krouna, stavební práce 

postupují dle plánu.   

 

 

 

 KR  

Br. Gardáš informoval o složité situace po covidové době. Informoval, že z důvodů nefunkčních 

divadelních souborů je nucen zrušit Divadelní přehlídku. Mnoho souborů se sešlo po dlouhé 

odmlce a teprve začínají zkoušet.  

Nastínil návrh pro zlepšení situace pro pořádání kulturních akcí, že by bylo dobré oslovit také 

farní sbory, neorelské divadelní soubor a školy.  Stejně tak je potřeba podpořit Svatováclavskou 

révu i tím, že v daném termínu se nebude konat žádná jiná orelská akce.   
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8. Závěr  

Ses. Macková poděkovala přítomným za účast.  Zasedání bylo ukončeno v 17.00  hodin. 

 

 

 

V Brně, dne 10. 11. 2022  

 

 

……………………………. 

     Ing. Miluše Macková 

                                                                                                               1.místostarostka Orla 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřili:  Ses. Brandejsová..…………………….………………….. 

   

 

  Oldřich Gardáš…………………………………….. 


