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Zápis z21. zasedání V konného p edsednictva Orla

konaného dne 8. 12.2022 v sídle Orla, Kurská 79213,625 00 Brno

Začátek v 15. 15 hodin

P ítomni - viz prezenční listina
Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních funkcí
3. Schválení bodťr programu
4. Kontrola usnesení
5. Fórum aktivní Česko
6. Žádosti ziednot
7. Plnění rikol zÚn
8. R zné
9. Závét

l. Zaháiení: ses. Mackováp ívítala p ítomné členy V}konného p edsednictva a konstatovala,
že dnešní zasedénije usnášení schopné. Sdělila, žebratr starosta dorazi během l0 minut.

Ses. Macková: jmenovala zapisovatelku dnešního jednaní ses. Horákovou, nawhla ově ovatele
zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.

W21/ 281 W schvaluje ově ovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčlra.

6-0-0

3. schválení bodu programu
Ses. Mackovávymalak návrhrim na změnu či doplnění navrženého programu jednrání. Nechala
o programu hlasovat.

VP/2I/282 W schvaluje program dnešního zasedání vykonného p edsednictva.
6-0-0

4. Kontrola usnesení VP
Ses. Macková shmula rozpracovanost plnění usnesení a podala vysvětlení k jednotliv}m bodrim.
Uvedla, že poskytnuté finance župétm, schválené na Úst ední radě jsou témě vyplacené. Na
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rist edí proběhla kontrola z NSA na dotace z roku 202I, systém podpory žup ajednot formou
faktury zaslužby byl konzultovián aje v souladu s dotačními podmínkami.

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

p edpoklad pro rist edí a další jednoty je 50 -60 míst. Lístky jsou k dispozici v jednotě Vysoké
MIto.

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

6 -0-0

P išel bratr starosta.

5. Fórum aktivní Česko
Ses. Horáková p eložila informace o nově vznikajícíplatformě Fórum pro aktivní Česko,které
bude reprezentovat společny hlas strategick ch partneru jak směrem k nejvyšším státrrím
orgán m České republiky, tak i k široké ve ejnosti. Klade si za cíl vést Čechy k aktivnějšímu
životnímu stylu. Jeho zakládajícimi členy jsou Asociace školních sportovních klub , Česká
komora ťrtness, Česká obec sokolská, Česká společnost tělov}chovného léka ství, Česká školní
inspekce, Česká unie sportu, Česko se h}be, Česk olympijsk vybor, Fakulta tělesné vychovy
a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Klub česk ch turist , Lékérna.cz, MultiSport Benefit,
Nadace sportující mládeže,Oborová zdravotnípojišťovna, Rada senioru ČR a Svaz obchodu a
cestovního ruchu.

W21/284 W souhlasí se zapojením Orla do platformy Fórum aktivní Česko a pově uje GS
k navázání spolupráce.

7_0-0

OREL ŘpČrovICE - REVITALIZACE SPoRTo\rNÍHo RRpÁru: starosta br. Bo eck
doručil následující žáÁost o prijčkrr/spoluričast v hodnotě 700 000,- Kč.: jednotě se naskYla
možnost po ídit repasovanou nafukovací halu, která byla používána dva roky v Resortu
Maximus. Tato hala je ve vynikajícím stavu, navíc p esně pasuje na naše kurty v orelském areálu
v Řečkovicích na ulici Medlanecká 24c. Y současné chvíli finalizujeme p ípravy na podání
dotace v dotační vyzvé NSA: Regiony SK/TJ 2022. Součástí této žáÁosti je revitalizace
sportovních powch atuto halujsme tam také p i adili.
Rád bych tedy požádal o p jěku na po ízení této nafukovací haly, kterou bychom po dobu
následujících pěti let postupně spláceli. Pokud by se poda ilo a tuto dotaci bychom obdrželi, tak
by tyto finance byly použity napožadovanou spoluričast celé akce.
Celkov} rozpočet je součástí p ílohy.

Br: Juránek: v rozpočfu je možnost prijčky 60 000,- nabizi se možnost p jčky v této vyši.

W2t/285 W schvaluje p jčku jednotě Orel Brno-Řečkovice, ič. 6535]23, v hodnotě 60 000,-
Žádostje součástí p ílohy.

6-0-]
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OREL JEDNOTA PRELOUC: sekretiá jednoty br. Kums| doručil následující žádost: jednota
P elouč byla v letošním roce rispěšná a ziskala od Pardubického kraje investíění dotaci z
programu Cl na rekonstrukci parketové podlahy, d evěného ostění a vymalování tělocviěného
sálu Orlovny v P elouči ve vyši 250 tisíc korun - viz p íloha.
Žaaarne st edí na spolufinancování vyše uvedené investiční akce částkou 50 tisíc korun,
abychom mohli bezpečně celou investiční dotaci kraje profinancovat a dokončit.
Br.Juránek: dotace jemožná,jesplněnapodmínkafinancováníizjin chzdroj ,dotacebude
vyplacena z itětu vynosy Vranovská.

VP/2l/286 W schvaluje jednotě Orel P elouč, ič: 65666593, dotaci v hodnotě 50 000,-,

5 -0-2

OREL JEDNOTA HORNÍ A DOLNÍ LOUČKY: starosta jednoty br. Mindrla zasla| žádost:
v rámci havarijního stavu st echy v p ísálí orlovny žádáme o p íslib na finanční dotaci ve vyši
20 000,- . Financovánímajíp islíbeno od obce ve q ši 50 000,- , od živnostník ve vl ši 30 000,-
a do celkového rozpočtu chybí částka 20 000,- o kterou žáďáme st edí.
Br. Juránek: dotace je možná,pokud bude splněnapodmínka financování z jin chzdroj . Dotace
by byla vyplacena z ětu,q nosu prodeje Vranovská.

W21/287 VP schvaluje jednotě Orel Dolní a Horní LoučlE, ič. 48898911, p íslib finanční
dotace ve vyše 20 000,- pokud bude rekonstrukce st echy financovóna i z jinych zdroj .

6-I-0

7. Úkotv z ÚR:

Úna2g Ún udaluie vyznamenání Pavlu Kopeckému z jednoty Brno - Bohunice, t. č. jefará em
v Čebíně, za duchovní podporu nláště na orelské pouti na Sv. Hostyně - za jeho nrropo*rrutelné
světelné lďížové cesty, za péči o seniory a za alctivní práci v duchovní radě Orla.

Bratr Juriánek: navrhl domluvu se starostou žapy, zda p edání bude na župním sjezdu nebo p i
nedělní mši.

ÚnOlr t Ún uttaaa rozpracovat záměr na st ední tábor mládeže a školení vedoucích Orla.

Br: Juránek: nawhl pově it radu mládeže, aby vypracovala možnosti a podala návrhy do konce
ledna 2023 na školení vedoucích.

W21/288 W ukltídá RM, aby zajistila školení vedoucích a podala návrhy do 3 ]. ]. 2023.

"1,4-,í /,U-h{inel
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8. Ruzné

o vyznamenání
Ses. Horákova: k dnešnímu dni byly na rist ední sekretariát doručeny následující žádosti o
vyznamenání. Jsou v souladu se směrnicí č. 9 O vyznamenání Orla.

čestné uznání
Jaroslav Kvapil z jednoty Orlice u p íležitosti životrrího jubileaza obětavou činnost p i obnovení
jednoty

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

W21/289 W uděluje Čestné uznání Orla Jaroslavu Kvapilovi z jednoty Orlice u p íležitosti
životního jubilea za obětavou činnost p i obnovení jednoty a Otilii Neužilové z jednoty Pozo ice
k životnímu jubileu za dlouholetou činnost pro jednotu.

7-0-0

' VYpověď

Ses. Macková: k3l. 12.2022 po dohodě se starostou ukončí sv j pracovní poměr dohodou.
Nawhuje p ijmout zaměstnance na 5 hodin/ denně zaťtnaněri odměnu 20 000,- hrubého.
GS vyhlásí interní v,. běrové izeru.

W21/290 W bere na vědomí ukončení pracovní smlouvy k 3]. l2. 2022 dohodou se ses.

Mackovou a pově uje GS kvypsání interního uj,běrového ízení na administrativní pozici na 5
hodin denně s odměnou 20.000,-Kč hrubého.

7 -0-0

o GDPR
Na základě vjiše uvedené v povědi ses. Mackové, která je dle usnesení W 5/80 zmocněncem
pro GDPR, nutno ešit nastalou situaci.
(W 5/80 V,konné p edsednictvo Orla ustanovuje Ing. Miluši Mackovou zmocněncem GDPR

pro spolek Orel.)
Br. Juránek: navrhuji hledat agenturu, která nám zajistí implementací GDPR a p ipraví veškeré
podklady pro zpracovéni a ochranu osobních ťrdajri, zpracovatelské smlouvy a další dokumenty.

W2I/291 W souhlasí se zrušením usnesení VP 5/80: VP Orla ustanovuje Ing. Miluši
Mackovou zmocněncem GDPRpro spolek Orel.

7-0-0

VP/21/292 W ukládd starostovi Orlavypsat u!,běrové ízení pro implementaci GDPR.
7-0-0
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o Odměny
Ses. Macková: navrhla odměny za celoroční činnost. Společně se starostou navrhuje těmto
jednotlivcrim za otganizace OBL Petru Halasovi . .... , zz otganizaci OFL Michalu Možnému
.... a za orgarizaci fotbalorn ch utkání Ji ímu T ináctému .. ... .

Dále navrhuje těmto p edsed m odborn}ch rad za celoroční činnost: duchovní rada br. Kodeda
rada seniorri ses. Brandejsová . ..... a kulturní rada br. Gardáš ......

W21/293 W schvaluje odměny za celoroční próci Petru Halasovi, Michalu Možnému, Ji ímu
T ináctému, Marii Brandejsové, Alvarezu Kodedovi a Old ichu Gardášovi.

7-0-0

Br. Sedláček: vznesl dotaz, zda se budou rozdělovat odměny i pro roáodčí OFL. Víme, že je o
rozhodčí velká nouze, navrhoval bych je také ocenit jednorázovou odměnou za jejich ěinnost.
Br. Juránek: sdělil, že souhlasí a navrhl odměny pro rozhodčí OFL jednorázově v celkové vyši
60 000,- Br. Možn; rozdélí ťrnance jednotlivcrim dle seznamu aktivních rozhodčích OFL.

W21/294 W schvaluje jednorázovou odměnu pro ahivní rozhodčí OFL v celkové uj,ši
60 000,- Kč, dle návrhu br. Možného, editele OFL,

7-0-0

. Jednota Šlapanice
Ses. Mackova: podala informaci ohledně situace jednoty Šhpanice ajednoty Moutnice.
Diskuze proběhla na p edsednictvu župy Sedlakovy. Jednota Moutnice ručí orlovnou na věr
jednotě Šlapanice anemážádné informace o splácení dluhu. Bylo by vhodné, aby rist edí
vyzvalojednotu Šlapanice, aby podávala informaci o stavu splátek p ímo na rist edí. Jednota
Moutnice tím pádem nem že žádato dotaci na opravy vlastní orlovny.

W21/295 W ukl dd jednotě Šlapanice, aby p edkládala čtvrtletně vždy k ]0. dni čtvrtletí
p ehled hrad splótek věru. Požadujeme splátkou,kalendá a p ehled hrad ( zajistí GS).

7-0-0

o FICEP hry
Byla podana informace, že na Ficep hry 2023 jsou nahlášeni 4 atleti, družstvo futsalistri a
p edběžně družstvo volejbalistri z Letohradu.
Do 15. I. 2023 nutné nahlásit p edběžnou registraci.
Z plénabyla yznesena námitka, že s volejbalisty z Letohradu byly v minulosti problémy. Pokud
jim bude schválena čast, tak jedině zawčítychpodmínek.
Br. Juránek: navrhl, aby se p edběžně schválili pouze p ihlášení sportovci, a s vedením jednoty
Letohrad budeme jednat o podmínkách ričasti.

Futsal 1 družstvo: 12 osob
Atleti: 4 osoby
Plavání: 2 osoby
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W2l/296 W schvaluje p edběžnou čast na Ficep hrách 2023 častnílE v těchto počtech:
4 atleti + 12 futsalist +2 plavci + j vedoucí.

7-0-0

8.Závér

Br. Juranek poděkoval p ítomn m za ričast. Zasedéni bylo ukoněeno v 17.15 hodin.

V Brně, dne 8. 12.2022

Ing. Stanislav Juránek

starosta orla

Zapsala: Mgr. Kristina Horáková

Ově ili: Marie BrandejSOVá... . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . ..

Ji í Sedláček
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Prezenční listina z2t. zasedání Výkonného předsednictva Orla,

konaného dne 8. 12.2022 Kurská 3, Brno

iméno a p íjmení fu n kce
podpis/ žádám o proplacení jízdného

(ANO/NE), dopravní prost edek

lng. Stanislav Juránek sta rosta

!ng.MiIuše Macková ]_. m ístosta rostka

Mgr. Kristina Horáková gen erální sekretá l predseda RM

Ma rie Bra ndejsová místostarostka/ p edsed kyně RS
Qaů

LudmiIa KeIIerová m ístosta rostka
CI tť LuytrL)*

oldrich Gardáš m ístosta rost a/p edseda KR l/V/utlzx,i

PhDr. Stanislav Vejvar m ístosta rosta
ilPt(/vEx.J

Ji ísedláček m ístosta rosta

Ing. Ji íTrináct p edseda TVR rytulEM

Ing.Stanislav Kamba predseda E H R

P. Ing. Mgr. Petr Alvarez Kodeda OP p edseda DR 7#L ftMO/t4cs

Ing.Bohuslav Čap p edseda Únr
Q_^eiLJ
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