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 Zápis z 31. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 24. listopadu 2018 

na ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

Program: 

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

2. Schválení bodů programu 

3. Majetkové záležitosti žup a jednot 

4. Vyznamenání 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

1.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatelku 

dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu br. Častulíka a br. Sedláčka. 

VP/496/31   VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Častulíka a br. Sedláčka.                       10-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         

2.  Schválení bodů programu 

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

o programu hlasovat.  

 

VP/497/31   VP schvaluje program dnešního zasedání.      10-0-0  

                  

      

3. Majetkové záležitosti žup a jednot 

a) Žádost župy Brynychovy 

 

Výkonné předsednictvo na svém zasedání dne 8. února 2016 a 4. listopadu 2017 schválilo 

prodej části pozemku k. č. 236/53 v k. ú Hradec Králové, který je ve vlastnictví župy 

Brynychovy a dne 12. března 2018 schválilo zřízení věcného břemene tamtéž. Při zaměření 

pozemku byly upraveny hranice. Župa předložila žádost o schválení pozměněné kupní 

smlouvy. 

 

VP/498/31   VP schvaluje kupní smlouvu na prodej části parcely č. 236/53 v k. ú. Hradec 

Králové, zapsané na LV 9992 v majetku župy Brynychovy, IČO 64808912, a to o ploše 178 m
2 
a 

zároveň schvaluje směnu a převod 2m
2  

mezi župou Brynychovou a Tepelným hospodářstvím 

Hradec Králové.             10-0-0 

 

     

      

4. Vyznamenání 

Návrhy na vyznamenání – do dnešního dne byly doručeny následující návrhy na 

vyznamenání. Jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání Orla. 
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Čestné uznání  

Jaroslav Šindelář, jednota Telč/župa Kubišova. Rada jednoty Telč navrhuje vyznamenání 

za obětavou práci v jednotě, za významné podílení se na údržbě a obnově technického zázemí 

jednoty, u příležitosti životního jubilea.  

Anežka Křížková, jednota Telč/župa Kubišova. Rada jednoty navrhuje vyznamenání 

za obětavou práci v jednotě i na úrovni župy, u příležitosti životního jubilea.  

Zdeňka Jakubcová, jednota Telč/župa Kubišova. Rada jednoty navrhuje vyznamenání 

za kulturní činnost v jednotě, za dlouholetou podporu orelské činnosti, u příležitosti životního 

jubilea.  

František Cibulka, jednota Kroměříž/župa Urbanova. Jednota navrhuje vyznamenání 

za mimořádnou aktivitu v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu v orelské organizaci po třetí 

obnově činnosti, na úrovni jednoty i na celostátní úrovni, u příležitosti významného životního 

jubilea. 

 

VP/499/31   VP uděluje Čestné uznání br. Jaroslavu Šindelářovi z jednoty Telč, ses. Anežce 

Křížkové z jednoty Telč, ses. Zdeňce Jakubcové z jednoty Telč a br. Františku Cibulkovi 

z jednoty Kroměříž.           10-0-0 

 

 

5. Různé 

Starosta navrhl první místostarostce odměnu za odpracovanou dobu, kdy byla na neschopence 

po dobu 11 měsíců. Tím bylo na odvodech i na mzdě ušetřeno cca 220 tis. Kč. 

Konstatoval, že ke konci listopadu ukončí pracovní poměr na sekretariátu ses. Komariková. 

Vyslovil poděkování ses. Komarikové za obětavou práci na ústředí Orla. 

  

VP/500/31   Usnesení je neveřejné.       pro 9, proti 0, zdržel se 1 

 

Ses. Macková navrhla s odůvodněním odměny zaměstnancům a br. Kostelkovi. 

 

VP/501/31   Usnesení je neveřejné.                10-0-0 

 

Vzdálil se br. Juránek a ses. Kellerová. 

 

Ses. Macková navrhla navýšení hodnoty stravenek zaměstnancům ústředního sekretariátu o 

20,-Kč. 

 

VP/502/31   VP schvaluje navýšení ceny stravenek zaměstnancům ústředního sekretariátu o 

20,-Kč.                       8-0-0 

 

 

6. Závěr 
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Ses. Macková poděkovala všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno ve 12:45 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 


