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Zápis z 22. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne  23. 1.  2023 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno  

 

začátek v 15. 00 hodin  

 
 

Přítomni  - viz prezenční listina  

Program: 

1. Zahájení a volba pracovních funkcí  

2. Schválení bodů programu 

3. Kontrola usnesení  

4. Podpora Lindy Záděrové  - ping pong  

5. Žádosti z jednot  

6. Příprava ÚR  

7. FICEP  

8. Vyznamenání  

9. Různé  

10. Závěr 

 

 

1. Zahájení:  

Bratr starosta přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva a konstatoval, že dnešní zasedání 

je usnášení schopné.   

 

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek: jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Horákovou, navrhl ověřovatele zápisu 

ses. Brandejsovou a br. Gardáš.  

VP/ 22/ 298  VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Gardáše.  

8-0-0                                 

 

3. Schválení bodu programu  

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

programu hlasovat.  

 

VP/ 22/ 299  VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva. 

8-0-0 

 

 

4. Kontrola usnesení VP  

Br. starosta shrnul přijatá usnesení a upřesnil rozpracovanost jednotlivých usnesení. Sdělil, že je 

pozván na brněnské biskupství na jednání s biskupem Mons. Pavlem Konzbulem ohledně 

pozemku v Hruškách. Jak mu bylo předem upřesněno, schůzka se bude týkat i orelského hřiště 

na Pellicově ulici.  
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Br. Kodeda: rád by se také schůzky zúčastnil a rád by tak přispěl ke sblížení biskupství a ustředí 

Orla.  

Br. Juránek: souhlasil s návrhem a upřesní termín schůzky.  

Dále upřesnil, že je třeba stanovit termín předání vyznamenání bratru Kopeckému.  

Usnesení VP/21/293 navrhuje rozšířit takto: navýšit odměny za celoroční práci Dominiku 

Plškovi…….,  Miluši Mackové ………  a Kristině Horákové ……… 

 

VP/ 22/ 300   VP schvaluje rozšíření usnesení VP/21/293 o odměny za celoroční práci pro 

Dominika Plška, Miluši Mackovou a Kristinu Horákovou. 

8 -0-0 

 

K usnesení týkající se GDPR uvedla ses. Horáková: konzultovala situaci ohledně nařízení GDPR 

pro spolky s právní kanceláří a je třeba udělat kontrolu dokumentů, revizi směrnice a doplnit 

potřebné dokumenty, které nařízení vyžaduje.   

Br. Juránek:  předložil odpověď z jednoty Šlapanice  k  usnesení VP/21/296   materiál č. 2.  Z 

informací nevyplývá přehled úhrad splátek, aby se dalo zjistit, jak jsou splátky hrazeny. 

Vzhledem k tomu, že jsou pobočný spolek a ručí majetkem jiného pobočného spolku, má 

ústředí starost o tak vysoký úvěr.  Je třeba, aby doložili kopii úvěrových smluv a kopie výpisů 

úvěrových účtů.  

Br. Čáp:  předpokládáme z jejich vyjádření, že mají vedené 2 úvěrové smlouvy.   

 

VP/ 22/ 301   VP žádá jednotu  Šlapanice o výpisy bankovních úvěrových účtů jednoty a 

současně žádáme o kopii smluv o úvěrech.              

 8 -0-0 

VP/ 22/ 302    VP bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení k 23. 1. 2023    

                     8 -0-0 

 

4. Podpora Lindy Záděrové  - ping pong  

Br. Gardáš:  uvedl, že mluvil s rodiči Lindy Záděrové o umístění loga Orla na obal pálky a 

projednal pozvání na akce.  Rodina bude ráda za finanční podporu. 

/Juniorka Linda Záděrová se stala v Záhřebu mistryní Evropy ve čtyřhře ve stolním tenise. Je 

členkou Orla od  roku 2010 v jednotě Silůvky. /  

Br. Juránek: jakou dotaci jsem schopni poskytnout? 

Br. Čáp: záleží, z jakého finančního zdroje to můžeme poskytnout.   

Ses. Macková: čekáme za vyjádření z NSA, jaké budou finanční prostředky. Je to možné vzít 

z Fondu starosty. Druhou možností je formou smlouvy za poskytnutí spolupráce.  

Br Juránek: víme, že z JMK dostává dotaci kolem 20 000,-, tak navrhuji částku 7 500,-.  

 

VP/ 22/ 303     VP schvaluje částku 7 500,-  pro sestru Lindu Záděrovou z jednoty Silůvky za 

spolupráci při akademii stolního tenisu mládeže.  

                     8 -0-0 
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5. Žádosti z jednot  

Ses. Horáková: uvedla, že na ústředí byla k dnešnímu dni doručena žádost z jednoty Proseč. 

Žádají ústředí Orla o poskytnutí dotace ve výši  119 400,- Kč na dofinancovávání dotačního 

programu z Pardubického kraje. Uvádějí, že v rámci úspor energií je potřeba výměna starých 

oken a vytvoření příčky, aby vzniklo zádveří. Od Pardubického kraje můžou získat 70% 

z celkové částky, což činí 278 600,- a na dofinancování jim chybí  částka 119 400,-  

Z vlastních zdrojů budou financovat vybudování zádveří.   

Br. Juránek: prozatím můžeme podat příslib, že maximální výše dotace je možná 100 000,-, 

zbytek částky lze poskytnout formou půjčky.  

Ses. Brandejsová: děkuji, takhle jednota mi dělá radost, před časem dokonce uvažovali o zrušení. 

Ale po čase se vrátili zpět do Proseče mladí ze studií, založili rodiny a nyní se aktivně podílí na 

činnosti.   

 

VP /22/ 304     VP schvaluje  příslib dotace ve výši 100 000,- Kč  a půjčku ve výši 19 400,- Kč 

jednotě Proseč, IČ: 71189092, se sídlem Náměstí Dr. Tošovského 59, Proseč za předpokladu, 

že jednota získá dotaci z Pardubického kraje.  

8-0-0                                

 

 

 

6. Příprava ÚR  

Ses. Macková: abychom splnili podmínky dané Stanovami Orla a Jednacím řádem před konáním 

Ústředního sjezdu, navrhuji termín ÚR na sobotu  raději už na 4. března  2023 v Bořitově.  

Ústřední sjezd schválen termín 10. června  2023 v Brně - Obřanech.   (usnesení ÚR/ 6/ 24 ) 

  

VP /22/ 305     VP schvaluje  termín Ústřední rady na sobotu  4. 3.  2023 v Bořitově. 

8-0-0   

 

 

Ses. Macková: navrhla, že může být zachován stejný systém delegátů jako v předešlých volbách. 

Na ÚR bude schválen  klíč k volbě delegátů,  dle kterého se budou řídit župy. Župa je povinna 

svolat sjezd dle Stanov  nejpozději  30 dnů před termínem konání Ústředního sjezdu. 

Br. Juránek: navrhuji rozšíření delegátů a to tak, aby každá jednota s počtem 200 členů a více  

k datu 31. 12. 2022 zastupoval 1 delegát.  Celkem je to 22 jednot, navýšil by se počet o 22 

delegátů.  

Br. Čáp:  delegáta podle stanov deleguje pouze župní sjezd. V materiálech na ÚR bude jako 

součást volebního řádu seznam těchto jednot.   

Br. Juránek:  děkuji všem těmto jednotám a beru to jako výzvu k zapojení se.    

 

 

VP /22/ 306     VP doporučuje ÚR ke schválení klíč na volbu delegátů ze žup na Ústřední sjezd 

10. 6. 2023. 

8-0-0 

 

 

VP /22/ 307   VP doporučuje ÚR ke schválení návrh na účastnický poplatek 500,- Kč za osobu 

a vyplacení cestovného.  

8-0-0   
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Po vzájemné dohodě byl upraven programu ústředního sjezdu. 

 

VP /22/ 308   VP doporučuje ÚR ke schválení program Ústředního sjezdu 10. 6. 2023.  

8-0-0 

 

 

Po vzájemné dohodě byl upraven Volební řád. 

 

VP /22/ 309     VP doporučuje ÚR ke schválení volební řád na Ústřední sjezd.  

8-0-0  

 

 

 

Po vzájemné dohodě jsou navrženi tito hosté na Ústřední sjezd v Obřanech:   

Jan Bartošek KDU – ČSL, Pavel Bělobrádek KDU – ČSL, arcibiskup Mons. Jan Graubner  - 

duchovní rádce Orla,  Zděněk Cabalka z Klubu turistů, Šuman Filip z ČOV, primátorka města 

Brna Markéta Vaňková, hejtman Jan Grolich  a starosta za Sokol Brno I.  

 

VP /22/ 310     VP doporučuje ÚR ke schválení  navržené hosty: Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek,  

Mons. Jan Graubner  - duchovní rádce Orla,  Zdeněk Cabalka, Šuman Filip, Markéta Vaňková, 

Jan Grolich  a  zástupce ze Sokolu Brno I.  

8-0-0  

 

 

 

Ses. Macková: vyzvala, zda má někdo návrh na změnu názvu Odborných rad a změnu počtu 

osob. Nikdo nevznesl požadavek.  

 

VP/ 22/ 311     VP doporučuje ÚR ke schválení  názvy odborných rad a počty členů: TVR  9 

členů, RM 5 členů, DR 7 členů, EHR 5 členů, KR 5 členů a RS 5 členů.   

 

8-0-0  

 

 

7. Ficep    

 FICEP HRY  

Br. Třináctý: hry se uskuteční v termínu 9. - 16. července 2023 v Dunkerku ve Francii. Celkem 

se přihlásilo 43 zájemců. Sestaveny mohou být tyto týmy:  futsal 10 hráčů, volejbal 12  hráčů a 

atletika.   

Do 15. 2. 2023 je nutné nahlásit přesná čísla účastníků v jednotlivých sportech a dopravu.  

Poplatek účastníka je  376 euro + doprava. Dle schváleného rozpočtu Orla to vychází při 

spoluúčasti  5 000,- / osoba na  28 osob + trenéři.   

 

 

VP /22/ 312     VP schvaluje účast 28 osob a 5 trenérů ve sportech:  10 hráčů futsal, 12 hráčů 

volejbal muži, atletika 2 dívky a 4 chlapci. Účastnický poplatek bude stanoven na  5000,-  

8-0-0  
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 FICEP CAMP  

Ses. Horáková:  v roce 2023 se uskuteční Ficep tábor pro zájemce ve věku 14 - 18 let v 

Rumunsku. Cena za účastníka je předběžně stanovena na 8700 Kč + doprava. Dle schváleného 

rozpočtu je možné uvažovat o počtu  14 osob + 2 vedoucí.  

 

VP /22/ 313     VP schvaluje účast 14 osob a 2 vedoucích při účastnickém poplatku 5 000,-  

8-0-0  

 

 

 General Assambly  FICEP  v Paříži – volby nového prezidenta  

Valné shromáždění  FICEP se uskuteční v Paříži ve dnech 14. a 15. dubna 2023. Náklady na 

účast dle rozpočtu 30 000,- Kč.  

 

VP /22 / 314     VP schvaluje účast 4 osob letecky na valnou hromadu FICEPu v Paříži. 

8-0-0 

 

 

8. 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:   

Josef Roušnar z jednoty Proseč za celoživotní obětavou činnost jako starosta jednoty k životnímu 

jubileu.  

 

VP /22/ 315     VP schvaluje Čestné uznání Josefu Roušnarovi z jednoty Proseč za celoživotní 

obětavou činnost jako starosta jednoty k životnímu jubileu.  

 

8-0-0 

 

 

9. Různé  

 

Br. Juránek: předložil návrh sportovní akce k připomínce operace Antropoid, která se 

připravuje na sobotu 27. května v Praze. Organizaci zajišťuje nově vzniklá jednota Praha 8.  

Finanční prostředky na tuto akci jsou ve schváleném rozpočtu.   

 

 

Ses. Macková: díky získané dotaci z NSA na provoz a údržbu v roce 2022 byla financována 

oprava oken v objektu Hlinsko. Po konzultaci s techniky oknařské firmy bylo doporučeno 

vyměnit okna i ve spodním patře. Podle cenové nabídky se jedná o navýšení ceny o 80  000,-   

 

 

VP /22/ 316     VP schvaluje z rozpočtu 2023 vyčlenit 80 000,-  na nová okna v přízemí objektu 

Hlinsko, Husova 41.   

8-0-0 
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Br. Gardáš: za KR předložil nový rozpočet na akci Cantáte 2023, jelikož již není poskytnuta tak 

vysoká dotace ze Zlínského kraje, proto je potřeba počítat s navýšením nákladů na akci.  

Br. Juránek: informaci bereme na vědomí, akce bude financována ze schváleného rozpočtu 

Kulturní rady.   

 

 

Br. Juránek: br. Kamba a jeho požadavky – dle usnesení z ÚR má právo požadovat účetní 

dokumenty, ale vzhledem k dodržování nařízení GDPR  lze materiály poskytnout pouze po 

sepsání přesného seznamu požadovaným dokladů, aby byla možnost začernit osobní údaje. Vše 

bude poskytnuto pouze písemně.   

 

 

10. Závěr  

Br. Juránek poděkoval přítomným za účast.  Zasedání bylo ukončeno v 18.20  hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 23. 1.  2023  

 

 

……………………………. 

     Ing. Stanislav Juránek  

                                                                                                                     starosta Orla 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

   

 

  Oldřich Gardáš  …………………………………….. 


