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Zápis z 21. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne  8. 12. 2022 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno  

 

začátek v 15. 15 hodin  

 
 

Přítomni  - viz prezenční listina  

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba pracovních funkcí  

3. Schválení bodů programu 

4. Kontrola usnesení  

5. Fórum aktivní Česko  

6. Žádosti z jednot  

7. Plnění úkolů z ÚR  

8. Různé  

9. Závěr 

 

 

 

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

že dnešní zasedání je usnášení schopné. Sdělila, že bratr starosta dorazí během 10 minut.  

 

 

 

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

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

zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.  

VP/21/ 281   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.  

6-0-0                                 

 

 

3. Schválení bodu programu  

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

o programu hlasovat.  

 

VP/21/282    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 poskytnuté finance župám, schválené na Ústřední radě jsou téměř vyplacené.  Na 
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ústředí proběhla kontrola z NSA na dotace z roku 2021, systém podpory žup a jednot formou 

faktury za služby byl konzultován a je v souladu s dotačními podmínkami.   

Ses. Horáková: doplnila informace ohledně organizace plesu, celková kapacita je 170 míst, 

předpoklad pro ústředí a další jednoty je 50 -60 míst. Lístky jsou k dispozici v jednotě Vysoké 

Mýto.  

VP/21/283   VP bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení k 8. 12. 2022    

                      6 -0-0 

 

Přišel bratr starosta.    

 

5. Fórum aktivní Česko 

Ses. Horáková přeložila informace o nově vznikající platformě Fórum pro aktivní Česko, které 

bude reprezentovat společný hlas strategických partnerů jak směrem k nejvyšším státním 

orgánům České republiky, tak i k široké veřejnosti. Klade si za cíl vést Čechy k aktivnějšímu 

životnímu stylu. Jeho zakládajícími členy jsou Asociace školních sportovních klubů, Česká 

komora fitness, Česká obec sokolská, Česká společnost tělovýchovného lékařství, Česká školní 

inspekce, Česká unie sportu, Česko se hýbe, Český olympijský výbor, Fakulta tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Klub českých turistů, Lékárna.cz, MultiSport Benefit, 

Nadace sportující mládeže, Oborová zdravotní pojišťovna, Rada seniorů ČR a Svaz obchodu a 

cestovního ruchu.   

 

VP/21/284   VP souhlasí se zapojením Orla do platformy Fórum aktivní Česko a pověřuje GS 

k navázání spolupráce.   

 

7-0-0                                

 

6. Žádosti z jednot  
OREL ŘEČKOVICE – REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU:  starosta br. Bořecký 

doručil následující žádost o půjčku/spoluúčast v hodnotě 700 000,- Kč.:  jednotě se naskytla 

možnost pořídit repasovanou nafukovací halu, která byla používána dva roky v Resortu 

Maximus. Tato hala je ve vynikajícím stavu, navíc přesně pasuje na naše kurty v orelském areálu 

v Řečkovicích na ulici Medlánecká 24c. V současné chvíli finalizujeme přípravy na podání 

dotace v dotační výzvě NSA: Regiony SK/TJ 2022. Součástí této žádosti je revitalizace 

sportovních povrchů a tuto halu jsme tam také přiřadili.  

Rád bych tedy požádal o půjčku na pořízení této nafukovací haly, kterou bychom po dobu 

následujících pěti let postupně spláceli. Pokud by se podařilo a tuto dotaci bychom obdrželi, tak 

by tyto finance byly použity na požadovanou spoluúčast celé akce.  

Celkový rozpočet je součástí přílohy.   

 

Br: Juránek: v rozpočtu je možnost půjčky 60 000,- nabízí se možnost půjčky v této výši.  

 

 

VP/21/285    VP schvaluje půjčku jednotě Orel Brno-Řečkovice, ič. 6535123, v hodnotě 60 000,-

Žádost je součástí přílohy.  

6-0-1  
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OREL JEDNOTA PŘELOUČ:  sekretář jednoty br. Kumstýř doručil následující žádost: jednota 

Přelouč byla v letošním roce úspěšná a získala od Pardubického kraje investiční dotaci z 

programu C1 na rekonstrukci parketové podlahy, dřevěného ostění a vymalování tělocvičného 

sálu Orlovny v Přelouči ve výši 250 tisíc korun - viz příloha. 

Žádáme ústředí na spolufinancování výše uvedené investiční akce částkou 50 tisíc korun, 

abychom mohli bezpečně celou investiční dotaci kraje profinancovat a dokončit.  

Br. Juránek:  dotace je možná, je splněna podmínka financování i z jiných zdrojů, dotace bude 

vyplacena z účtu výnosy Vranovská.  

 

VP/21/286    VP schvaluje jednotě Orel Přelouč, ič: 65666593,  dotaci v hodnotě 50 000,-.  

 

5-0-2   

 

 

 

OREL JEDNOTA HORNÍ A DOLNÍ LOUČKY:  starosta jednoty br. Mindrla zaslal žádost: 

v rámci havarijního stavu střechy v přísálí orlovny žádáme o příslib na finanční dotaci ve výši  

20 000,- . Financování mají přislíbeno od obce ve výši  50 000,- , od živnostníků ve výši 30 000,- 

a do celkového rozpočtu chybí částka 20 000,- o kterou žádáme ústředí.   

Br. Juránek: dotace je možná, pokud bude splněna podmínka financování z jiných zdrojů. Dotace 

by byla vyplacena z účtu výnosu prodeje Vranovská.   

 

VP/21/287    VP schvaluje jednotě Orel Dolní a Horní Loučky, ič. 48898911,  příslib finanční 

dotace ve výše 20 000,-  pokud bude rekonstrukce střechy financována i z jiných zdrojů.   

 

6-1-0 

 

 

 

7. Úkoly z ÚR:   

 

ÚR6/29 ÚR uděluje vyznamenání Pavlu Kopeckému z jednoty  Brno - Bohunice, t. č. je farářem 

v Čebíně, za duchovní podporu zvláště na orelské pouti na Sv. Hostýně - za jeho nezapomenutelné 

světelné křížové cesty, za péči o seniory a za aktivní práci v duchovní radě Orla.   

 

Bratr Juránek: navrhl domluvu se starostou župy, zda předání bude na župním sjezdu nebo při 

nedělní mši.  

 

 

 

ÚR6/31 ÚR ukládá rozpracovat záměr na ústřední tábor mládeže a školení vedoucích Orla.  

 

Br: Juránek:  navrhl pověřit radu mládeže, aby vypracovala možnosti a podala návrhy do konce 

ledna 2023 na školení vedoucích.   

 

VP/21/288      VP  ukládá RM, aby zajistila školení vedoucích  a podala návrhy do  31. 1. 2023.  

 

7-0-0 
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8. Různé   

 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   
Jaroslav Kvapil z jednoty Orlice u příležitosti životního jubilea za  obětavou činnost  při obnovení 

jednoty 

 

Otilie Neužilová z jednoty Pozořice k životnímu jubileu za dlouholetou činnost pro jednotu.  

 

 

VP/21/289    VP uděluje Čestné uznání Orla Jaroslavu Kvapilovi z jednoty Orlice u příležitosti 

životního jubilea za  obětavou činnost  při obnovení jednoty a Otilii Neužilové z jednoty Pozořice 

k životnímu jubileu za dlouholetou činnost pro jednotu.  

 

7-0-0        

                          

 Výpověď  

Ses. Macková:  k 31. 12. 2022 po dohodě se starostou ukončí svůj pracovní poměr dohodou.  

Navrhuje přijmout zaměstnance na 5 hodin/ denně za finanční odměnu 20 000,- hrubého.  

GS vyhlásí interní výběrové řízení.  

 

 

VP/21/290      VP bere na vědomí ukončení pracovní smlouvy k 31. 12. 2022 dohodou se ses. 

Mackovou a pověřuje GS k vypsání interního výběrového řízení na administrativní pozici na  5 

hodin denně s odměnou 20.000,-Kč hrubého. 

7 -0-0  

 

 

 

 GDPR 

Na základě výše uvedené výpovědi ses. Mackové, která je dle usnesení  VP 5/80 zmocněncem 

pro GDPR, nutno řešit nastalou situaci.  

 (VP 5/80 Výkonné předsednictvo Orla ustanovuje Ing. Miluši Mackovou zmocněncem GDPR 

pro spolek Orel.) 

Br. Juránek: navrhuji hledat agenturu, která nám zajistí implementací GDPR a připraví veškeré 

podklady pro zpracování a ochranu osobních údajů, zpracovatelské smlouvy a další dokumenty. 

 

VP/21/291   VP souhlasí se zrušením usnesení VP 5/80: VP Orla ustanovuje Ing. Miluši 

Mackovou zmocněncem GDPR pro spolek Orel.  

7-0-0 

 

 

VP/21/292      VP ukládá starostovi Orla vypsat výběrové řízení pro implementaci GDPR.    

7-0-0 
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 Odměny 

Ses. Macková:  navrhla odměny za celoroční činnost. Společně se starostou navrhuje těmto 

jednotlivcům za organizace OBL Petru  Halasovi 20 000,- , za organizaci OFL Michalu 

Možnému 20 000 ,-  a  za organizaci fotbalových utkání Jiřímu Třináctému 10 000,-.  

Dále navrhuje těmto předsedům odborných rad za celoroční činnost: duchovní rada br. Kodeda 

10 000,- rada seniorů ses. Brandejsová  10 000,- a kulturní rada br. Gardáš 10 000,-  

 

 

VP/21/293    VP schvaluje odměny za celoroční práci Petru Halasovi, Michalu Možnému, Jiřímu 

Třináctému, Marii Brandejsové, Alvarezu Kodedovi a Oldřichu Gardášovi. 

7-0-0 

 

Br. Sedláček: vznesl dotaz, zda se budou rozdělovat odměny i pro rozhodčí OFL. Víme, že je o 

rozhodčí velká nouze, navrhoval bych je také ocenit jednorázovou odměnou za jejich činnost.   

Br. Juránek: sdělil, že souhlasí a navrhl odměny pro rozhodčí OFL  jednorázově v celkové výši 

60 000,- Br. Možný rozdělí finance jednotlivcům dle seznamu aktivních rozhodčích OFL.  

 

VP/21/294     VP schvaluje jednorázovou odměnu pro aktivní rozhodčí OFL v celkové výši 

60 000,- Kč, dle návrhu br. Možného, ředitele OFL.  

 

7-0-0 

 

 Jednota Šlapanice  

Ses. Mackova: podala informaci ohledně situace jednoty Šlapanice a jednoty Moutnice. 

Diskuze proběhla na předsednictvu župy Sedlákovy.  Jednota Moutnice ručí orlovnou na úvěr 

jednotě Šlapanice a nemá žádné informace o splácení dluhu. Bylo by vhodné, aby ústředí 

vyzvalo jednotu Šlapanice, aby podávala informaci o stavu splátek přímo na ústředí.  Jednota 

Moutnice tím pádem nemůže žádat o dotaci na opravy vlastní orlovny.   

 

 

VP/21/295     VP ukládá  jednotě Šlapanice, aby předkládala čtvrtletně vždy k 10. dni čtvrtletí  

přehled úhrad splátek úvěru.  Požadujeme  splátkový kalendář a přehled úhrad ( zajistí GS).  

 

7-0-0  

 

 

 FICEP hry 

Byla podána informace, že na Ficep hry 2023 jsou  nahlášeni 4 atleti, družstvo futsalistů a 

předběžně družstvo volejbalistů z Letohradu.  

Do 15. 1. 2023 nutné nahlásit předběžnou registraci.   

Z pléna byla vznesena námitka, že s volejbalisty z  Letohradu byly v minulosti problémy. Pokud 

jim bude schválena účast, tak jedině za určitých podmínek.  

Br. Juránek: navrhl, aby se předběžně schválili pouze přihlášení sportovci, a s vedením jednoty 

Letohrad budeme jednat o podmínkách účasti.  

 

Futsal 1 družstvo:  12 osob  

Atleti:  4 osoby  

Plavání:  2 osoby  
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VP/21/296     VP schvaluje předběžnou účast na Ficep hrách 2023 účastníky v těchto počtech:  

4 atleti +12 futsalistů  +2 plavci + 3 vedoucí.  

7-0-0 

 

 

 

 

 

 

8. Závěr  

Br. Juránek poděkoval přítomným za účast.  Zasedání bylo ukončeno v 17.15  hodin. 

 

 

 

V Brně, dne 8. 12. 2022   

 

 

 

……………………………. 

     Ing. Stanislav Juránek  

                                                                                                                     starosta Orla 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřili:  Marie Brandejsová..…………………….………………….. 

   

 

  Jiří Sedláček …………………………………….. 


