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Zápis z 6. zasedání Ústřední rady Orla 

konané dne 5. listopadu 2022 v Bořitově  

 

 

Přítomni – viz prezenční listina 

 

Program:  

1)  Zahájení – orelská modlitba 

      2)      Volby orgánů ÚR 
- volba předsedajícího a pracovního předsednictva 
- volba mandátové komise 
- volba návrhové komise 
- volba ověřovatelů a určení zapisovatelů zápisu 

      3)      Schválení bodů programu 
      4)      Slovo starosty 
      5)      Zpráva mandátové komise 
      6)      Kontrola usnesení z jednání ÚR 
      7)      Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 
      8)     Zpráva ÚRK 
      9)     Schválení kalendáře ústředních akcí na rok 2023, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

     10)   Rozpočet 

- průběžné plnění rozpočtu 2022 

- návrh rozpočtu na rok 2023 
     11)    Vyznamenání   

     12)   Různé  

     13)   Závěr 

 

 
V 8:30 hodin byla v kostele sv. Jiří v Bořitově  slavena mše svatá za živé i zesnulé orly a celou 

orelskou organizaci. Následně pokračovalo jednání Ústřední rady Orla. 

 

 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a spolu s br. Kodedou zahájil jednání orelskou 

modlitbou. Mandátová komise oznámila, že přítomno je  31  delegátů z celkového počtu 44  

pozvaných, tj. 70,4  %. 

Br. Juránek také přivítal dnešního hosta br. Výletu, který ukončil svoji dlouholetou činnost jako 

starosta župy Šilingrovy.  

 

ÚR6/1   ÚR schvaluje hosta zasedání  za župu Šilingrovu br. Výletu..  

pro 31 – 0 – 0  

 

Dnešní jednání Ústřední rady Orla je usnášeníschopné. 
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2.  Volba orgánů ÚR 

Br. Juránek konstatoval, že byl předsednictvem navržen předsedajícím dnešního jednání.  

Navrhl pracovní předsednictvo ve složení ses. Brandejsová a br. Gardáš, ses. Macková,  ses. 

Horáková.  Navrhl členy mandátové komise br. Gazárek, ses. Dudková, členy návrhové komise 

br. Čáp a br. Vahala.  Ověřovatele zápisu br. Sedláček a ses. Dudková a určil zapisovatelku ses. 

Horákovou. 

 

ÚR/6/2   ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo 

ve složení  ses. Brandejsová, br. Gardáš, ses. Macková a ses. Horáková.  

všichni pro  - 31   

 

ÚR/6/3   ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a ses. Dudková.     

všichni pro  - 31  

 

ÚR/6/4   ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Vahala.              

všichni pro  - 31  

 

ÚR/6/5   ÚR schvaluje ověřovatele zápisu  br. Sedláček  a ses. Dudková. 

 všichni pro  - 31  

 

ÚR/6/6   ÚR bere na vědomí zapisovatele ses. Horákovou.   

 všichni pro  - 31   

 

 

 

 

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek se zeptal, zda někdo navrhuje změnu  programu. Nikdo se nepřihlásil.  
 

 

ÚR/6/7    ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 5. 11. 2022  

 

všichni pro 31  

Přišel br. Kamba a br. Chloupek  

4.  Slovo starosty  

Br. Juránek:  přivítal všechny přítomné. Jako Orel jsme měli od posledního zasedání nárůst 

členské základny,  na rozdíl od jiných organizací, které zaznamenali pokles. Členská základna 

se blíží k 20tis členům!  

Podařily se oslavy výročí 100 let sletu  v Brně,  kde bylo více praporů než před 100 lety. 

Zapojili jsme se do oslav Operace Antropoid a tím jsme se prezentovali vůči státu jako 

organizace, do které patřili Kubiš a Gabčík. Akci jsme podpořili i na Slovensku, v rodišti 

Jozefa Gabčíka, kde jsme k hrdinovu pomníku položili věnec spolu s žilinským biskupem.  

Na orelskou pouť přijel místo arcibiskupa Graubnera jako celebrant biskup Nuzík. Uvidíme, 

jak se dál bude vyvíjet spolupráce s nynějším administrátorem olomoucké arcidiecéze.  
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Umístili jsme na Tetíně reliéf sv. Ludmily, který byl posvěcený papežem Františkem.  

Sportovní části se také dařilo, na výročí sletu se překonal rekord ve štafetě v počtu  391 běžců. 

Pohár Kardinála Berana letos vyhrál Orel Studenec. Pokračujeme jak v tradicích sportovních, 

tak i v kulturních – Lubina, Cantáte.  

Pokračujeme i v investičních záměrech – orlovna Krouna  - dle schváleného plánu pokračujeme 

v opravách, abychom vytvořili komunitní centrum Orla jako zázemí pro tábory a setkávání 

členů.  

Na závěr poděkoval organizátorům a těší se na další akce. 

 

ÚR/6/8    ÚR bere na vědomí slovo starosty Orla.             

                                                                                                                                33-0-0 

 

 

 

5.  Zpráva mandátové komise 

Br. Gazárek:  z celkového počtu 44 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 33  delegátů, tj. 

75%.  

Dnešní jednání je usnášeníschopné.  

 

 

ÚR/6/9   ÚR bere na vědomí zprávu mandátové komise.   

33-0-0 

 

 

 

 

6. Kontrola usnesená z jednání ÚR  - příloha 6  

 

Členové ÚR obdrželi přehled přijatých usnesení ÚR písemně. 

Br. Juránek upřesnil, že kandidát do Rady ČT neprošel o  hlas, ale nevadí, je dobré, že jsme se 

jako Orel zviditelnili jeho podporou.  

K usnesení  ÚR/5/21 – prosím o doplnění zápisů ze schůzí, především EHR.  Je potřeba psát 

zápisy ze schůze i v případě, že se rada schází online.  

Jak starosta vyjádřil již v předešlém bodě,  práce na orlovně v Krouně pokračují dle 

odsouhlasených plánů.  

ÚR/6/10   ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR        

 

33-0-0 
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     7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

      (přílohy č. 7)  

  
    Zpráva o činnosti VP 
 

Členové ÚR obdrželi písemný soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného předsednictva 

Orla od posledního zasedání ústřední rady.  

Ses. Macková: upřesnila, že bylo nakoupeno 220 ks knih s rozhovorů s B. Kostelkou, počet byl  

více navýšen díky snížené ceně od nakladatele, tj. za cenu 150 ks jsme jich získaly o 70 více.  

Br. Juránek uvedl, že dne  29. září 202 proběhl ve Sněmovně historický okamžik, kdy bylo 

podepsáno memorandum mezi Sokolem a Orlem.  

  

ÚR/6/11   ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.      

33-0-0 

 
Zpráva TVR  

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně. 

Br. Třináctý:  stručně shrnul zprávu. Doplnil, že byly přidané dva nové sporty – booldering a 

běh Orel run  - štafetový běh na delší vzdálenosti: Telč – Žďár n. Sázavou. Uvedl, že od září se 

hraje OFL v počtu 118 týmů rozdělených do 8 kategorií.   

ÚR/6/12   ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.                        

33-0-0 

 

Zpráva KR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně. 

Br. Gardáš: uvedl, že se  na VP schválil Ústřední ples ve Vysokém Mýtě  4. 2. 2023.  Uvedl také, 

že ve spolupráci s RM vyhlašuje KR autorskou pěveckou soutěž.  

Ses. Macková se zúčastnila recitační přehlídky v Lubině, hodně se vzpomínalo na br. Matulu, 

starost  o organizaci si vzala ses. Sochová. V Lubině plánují nové volby a začíná se postupně 

jednota oživovat. Druhá věc, která je důležitá, je že tam jezdí málo Orlů.  Vyzývám tedy, aby 

v ten den, nebyly žádné jiné ústřední akce – 14. 10. 2023  

 

ÚR/6/13   ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.  

                                    33-0-0 

 

Zpráva DR  

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu DR písemně. 

Br. Kodeda: uvedl, že se zúčastňují pravidelných orelských akcí, obzvláště těch, které jsou 

uvedené v poutní knížce. Nyní se připravují na setkání s duchovním rádcem Orla – arcibiskupem 

Graubnerem.   

 

ÚR/6/14  ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.                                  

33-0-0 
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Zpráva EHR 

 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 

Br. Kamba: došlo k posunu k zastropování energii, zatím to není úplně jisté, ale sportovní 

organizace dostanou podporu a snad budou zastropování. Ale není úplně jasné, jestli se to 

promítne na spolky.  

Br. Juránek:  za 1. Vláda zastropování spolků na posledním zasedání schválila.  

K bodu 5: Krouna postupuje podle usnesení na zasedání 5.ÚR.  

Br. Kamba: Co dělá ústředí pro řešení palčivých problémů jednot? Nyní zvláště na energie?   

Br. Juránek:  mimořádné dotace župám. Loni se vyplatil 1 mil korun, letos je ke schválení 

1,370 mil korun dle materiálu, který se bude projednávat následně.  

Br. Kamba: EHR zpochybňuje ekonomické využití orlovny Krouna – vždycky to bude ztrátové 

z hlediska provozu.  

Br. Juránek – Krouna je pro nás, není to na výdělek, bude to místo setkávání uprostřed 

republiky.   

Br. Čáp: vznesl připomínku, že EHR je poradním orgánem VP a ÚR. Ve zprávě EHR se uvádí, 

že se rada zabývala energiemi. Není zřejmé, zda z její činnosti vyšel v průběhu roku nějaký 

poradní návrh. Už počátkem února oslovila první místostarostka provozovatele orloven s 

dotazem, jak se na počátku roku 2022 u nich změnily náklady na elektrickou energii, protože 

už před rokem byl signalizován nárůst cen. V březnu byly výsledky šetření předány EHR. 

Nevím, že by v tom EHR podnikla nějakou iniciativu, přestože to byl pro ni úkol z VP. Ve 

zprávě nám oznamuje to, co slyšíme denně ze sdělovacích prostředků. Rada umí ne radit, ale 

úkolovat ostatní, aniž by sama cokoli zařídila. Ohledně nákupu elektřiny před lety ústředí 

nabídlo jednotám možnost nákupu elektřiny přes jednoho zprostředkovatele, který tehdy 

nabízel výhodné podmínky. Tato možnost platí stále a není potřeba „objevovat Ameriku“.  

Můžeme se podívat do Jednacího řádu Orla, který uvádí oblasti, kterým by se EHR měla 

věnovat. Nejen pasivně čekat, až někdo něco vytvoří a pak nad tím moudře pokývat hlavou, ale 

aktivně něco vytvořit. Mj. má v popisu činnosti připravovat návrhy směrnic v ekonomické 

oblasti. Ekonomické směrnice dosud vytvářel vždy někdo jiný. Příkladem mohou být směrnice 

přijaté na jarní ÚR a v předchozích letech ty ostatní. Dále EHR svoji činnost zaměřuje na 

monitoring dotačních titulů, podmínky čerpání a doporučuje podání žádostí. Dotační tituly 

NSA nejsou jednoduché k vyplnění, ale žádnou radu od EHR, jak se s tím popasovat, jsem 

nezaregistroval. V letošním roce to bylo dlouho na vážkách s dotací na provoz a údržbu. To 

EHR asi nestihla monitorovat, až VP z vlastní iniciativy podniklo kroky, které napomohly k 

vypsání této výzvy v době prázdnin. 

V závěru zprávy se zmiňuje vliv mimořádného příjmu za prodej Vranovské na výsledky 

hospodaření. ÚR v květnu 2021 rozhodla o použití těchto prostředků na investiční projekty. 

Vliv uvedeného příjmu se projevil jen ve vztahu k finančnímu úřadu, ale ne v provozních 

záležitostech, které jsou předmětem rozpočtu. Vliv tohoto příjmu je tedy jen na investiční 

podporu a formulace ve zprávě může být chápána jako kritika rozhodnutí ÚR. 

Kdyby EHR chtěla působit jako skutečný poradní orgán, měla by se sama ujmout některých 

úkolů, které uvádí ve své zprávě. Zatím v tom má rezervy. 

Br. Kamba: je divné, ale žádné informace jsme neobdrželi.  
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Ses. Macková: 4. února 2022 jsem posílala email celé EHR. Je tady člen EHR, můžeme zjistit, 

zda zpráva dorazila.  

Br. Vahala: zpráva přišla 15. 3. 2022 -  součástí byla tabulka materiálů pro EHR.  

Br. Kamba: EHR doporučuje, aby se zahrnulo do smluvních podmínek dotací z jiných subjektů 

čerpání také na energie.    

Ses. Macková: letos je vypsán z NSA titul,  že jednoty mohou čerpat na energie. Vypsali také 

novou dataci Pohyb a zdraví. Veškeré Info bylo posláno do jednot.   

Br.Gazárek:  před lety byl navržen centrální nákup energií, navrhuji se zase k tomu vrátit, aby 

se mohlo pokročit v jednání a zajistit aktuální možnosti.   

Br. Kamba: měly by být zpracovány možnosti a vybrat spolehlivou firmu.  

Br. Juránek: je to úkol pro EHR, aby předložila návrhy, možnosti a následně není problém 

využít pomoci z ústředí.  

 

ÚR/6/15   ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady s výhradou.  

30-1-2 

 

Zpráva RM 

 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Ses. Horáková: shrnula, že se letos podařily připravit jarní a podzimní víkendy pro rodiny, bylo 

vysláno 9 dětí na Ficep camp do Rakouska. Pozvala také členy na ústřední turnaj ve Stiga. 

hokeji 20. 11. 2022   

 

ÚR/6/16   ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.                                         

 33-0-0 

 

 

Zpráva RS 

 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Ses. Brandejsová: komentovala dodanou zprávu. Poděkovala všem na ústředním sekretariátu za 

pomoc při organizaci Setkání jubilantů a také br. Kočímu a br. Kostelkovi za organizaci seniorů 

na hvězdárně.   

 

ÚR/6/17   ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů 

33-0-0 

 

 

8. Zpráva ÚRK  

 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně – příloha č.  8  

Br. Čáp: vše máte v materiálech, nemám k tomu co dodat.  

Br. Kamba: Jakou formou provádí ÚRK kontrolu?   

Br. Brázdová: je kontrolován každý jednotlivý doklad, v případě nejasností konzultujeme mezi 

sebou.   
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Br. Kamba: vznesl dotaz ke kupní smlouvě Vranovská – bylo uvedeno, že platba proběhla ve 

dvou splátkách a to nebylo schváleno na ÚR. Proč to nebylo jednorázově?  

Br. Čáp:  na ÚR byla odsouhlasena kupní cena, na programu zasedání nebylo, jakým způsobem 

bude prováděna platba. Smlouva byla sepsána následně po dohodě s partnerem.  

Br. Kamba:  opětně vznesl připomínku, že za rok 2021 chybí v darech 200 tis. 

Br. Juránek: vše za rok 2021 je schváleno na jarním zasedání ÚR .Účetnictví je uzavřeno a 

schváleno. Nejde proto připomínky řešit zpětně.  

Br. Kamba: požádal, aby bylo schváleno, zda může jako člen VP nahlížet do účetních dokumentů.   

 

ÚR/6/18  ÚR bere na vědomí zprávu ÚRK.                    

33-0-0 

 

 

9. Schválení kalendáře ústředních akcí a odborných rad na rok 2023   (přílohy č. 9 ) 

 

Kalendář TVR:   

Br. Třináctý:  plán akcí předložen, změny jsou pouze v termínu 14. 10.  – šachy Moutnice, bude 

se hledat náhradní termín.  Také změněn termín florbalu Loukov na 28. 1. 2023.  

 

ÚR/6/19   ÚR schvaluje  kalendář  TVR 2023 dle přílohy č. 9.  

                                                                          33-0-0 

 

 

Kalendář KR:  
Br. Gardáš: plán předložen, příloha č.9  

Br. Častulík: vznesl připomínku ke Cantate – letos byly z kraje dotace mnohem nižší než 

v předešlých letech, prosím o navýšení rozpočtu na KR. Zatím to bylo dotováno ze župy.   

 

ÚR/6/20   ÚR schvaluje  kalendář  KR  2023 dle přílohy č. 9                                                                  

33-0-0 

 

 

Kalendář DR:  

Br. Kodeda: plán akcí předložen  

Ses. Horáková:  termíny do  poutní knížky do 31. 12. 2022  - uzávěrka.   

 

ÚR/6/21   ÚR schvaluje  kalendář  DR  2023 dle přílohy č. 9  

 

                                                                                                                               33-0-0 

 

Kalendář RM:  

Ses. Horáková: plán akcí předložen, termín doplněny.   

Br. Jůza:  navrhuji  rozpracovat ústřední orelský tábor  

Ses. Macková:  ano, na to bude právě určeno místo v Krouně.   

 

ÚR/6/22   ÚR schvaluje  kalendář  RM  2023  dle přílohy č. 9 

33-0-0 
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12:00  přestávka  

Po přestávce mandátová komise oznámila, že je přítomno 33 členů,  tj. 75 % jednání ÚR 

je usnášeníschopné.   

 

Kalendář RS:  

Ses. Brandejsová:  plán akcí předložen, doplněny termíny.  

 

ÚR/6/23   ÚR schvaluje  kalendář RS 2023  dle přílohy č. 9                                                         

 

33-0-0 

 

                                         

Kalendář VP:   

Ses. Horáková: VP Orla navrhlo ke schválení ÚR termín Ústředního sjezdu  a to na 10. 6. 2023 

v Brně.  

  

  

ÚR/6/24   ÚR schvaluje termín Ústředního sjezdu 10. 6. 2023 v Brně. 

 

32-1-0 

 

 

10. Rozpočet 

 

A: návrh rozpočtu na rok  2023 

Ses. Macková: Komentovala jednotlivé položky dle návrhu rozpočtu - viz příloha č. 10.  Je 

potřeba schválit rozdělení financí do žup z roku 2022 z NSA, což je následující bod.  

V rozpočtu se navýšila položka Výdaje ústředních orgánů na plánovaný sjezd. Finance na reliéf 

sv. Ludmily a portrét Mendela byly získány v roce v 2021 jako dar, v letošním roce 

vyúčtováno.  

Ses. Macková vyzvala k podání dotazů, ale nikde se nepřihlásil.  

 

ÚR/6/25   UR schvaluje rozpočet na rok jako rozpočet vyrovnaný 2023  

Rozpočet je přílohou č. 10 

 

32-1-0  

 

 

B: návrh na vyplacení financí župám   - příloha č. 10  

Ses. Macková: finanční rozdělení je dle tabulky – příloha  10  – dle zapojení jednot 

pořadatelsky OFL, OBL, ústředních akcí a pořádání poutí. V tabulce je přehled, kolik která 

jednota „přinesla“ župě finančních prostředků. UR doporučuje aby, uvedené jednoty byly 

oceněny a podpořeny finanční částkou.  

Br. Častulík: chybí doplnit ještě akce Kola  - jednota Valašské Klobouky.  

Ses. Macková: přidávám do tabulky, konečná částka se zvýší o 10 000,-  

 

 

ÚR/6/26   ÚR schvaluje vyplacení župám částku 1 380 000 Kč podle předložené tabulky.  

 

32 -0- 1  
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C: průběžné plnění rozpočtu 2022  

Ses. Macková podala zprávu o výsledku hospodaření k 30. 9. 2022  

Letos jsme získali z NSA 7 mil a ještě máme požádáno na Provoz a údržbu, získali jsme dotaci 

z Magistrátu města Brna na oslavy 100 let sletu v Brně a z Pardubického kraje na Hlinsko.  

Využití prostředků z prodeje Vranovská, následná tabulka, je vidět, které jednotě jsme poskytli 

částku, i jako příslib – jednota Turnov a plánovaná rekonstrukce orlovny v Krouně – vše dle 

schválených usnesení VP a ÚR a dle doporučení ÚRK.  

Veškeré materiály ke Krouně jsou k dispozici, fotografie postupu prací, stavební deník a projekt 

skutečného zaměření stavby.  

Br. Juránek:  navrhl odčerpat finance k pokračování prací na orlovně v Krouně, aby bylo možné 

dodělat nutné opravy k fungování.  Navrhuje čerpat z účtu za prodej Vranovská z investičního 

fondu 800 000,- Kč.  

 

ÚR/6/27   UR bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu 2022.  

33-0-0 

 

 

 

ÚR/6/28   ÚR  schvaluje čerpání z účtu Vranovská částku 800 000,- Kč v letech 2022-2023 na 

opravy v Krouně.   

    28 -0-2 

 

 

 

Mandátová komise oznámila, že je přítomno 29 členů,  tj. 65,9 % jednání ÚR je 

usnášeníschopné.   

 

 

 

 

11. Vyznamenání 

Ses. Horáková:  dle směrnice Orla č. 9 byly VP předloženy tyto návrhy na vyznamenání:  

 

Bronzová medaile Za zásluhy:     
P. Pavel Kopecký:  z jednoty  Brno - Bohunice, faráři 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.   

 

ÚR/6/29  UR uděluje vyznamenání Pavlu Kopeckému z jednoty  Brno - Bohunice, 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.   

 

29 - 0- 0 
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12. Různé  

 

Aktualizace Veřejného rejstříku 

Ses. Macková: pracovnice na ústředí sestavily tabulku, ve které je uvedeno, která jednota/ župa 

má v pořádku dokumenty ve Veřejném rejstříku. Proto vyzývám župy a následně jednoty, aby si 

udělali pořádek v zápisech ve veřejném rejstříku a ve funkcionářích. Někteří funkcionáři nejsou 

ani členové.   

 

ÚR/6/30  ÚR ukládá župám a jednotám doplnit do Veřejného rejstříku Výroční zprávy a  

překontrolovat a aktualizovat údaje ve Veřejném rejstříku o statutárních zástupcích.  

 

29-0-0 

 

 

Dotaz 

Br. Kamba.  Vznesl požadavek, proč nebylo provedeno zrušení  jednoty Vysočany již v roce  

2019.  Požaduj založit novou jednotu, s novým názvem Vysočany – Molenburk. 

Br. Juránek:  podnikneme kroky k vyřízení  žádosti na ústředí.  

  

 

 

Významný den 27.5.  

Br. Juránek:  vyzval k tomu, abychom se jako Orli hlásili k datu 27. 5. – Gabčíkovo kolo nebo 

Kubišovo kolo. Veškeré informace budou poslány do jednot.   

 

 

 

 

Zpráva návrhové komise 

Člen návrhové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání. Bylo 

doplněno:   

 

ÚR/6/31  ÚR ukládá rozpracovat záměr na ústřední tábor mládeže a školení vedoucích Orla.  

26 -0-0 

 

 

ÚR/6/32   ÚR schvaluje  možnost nahlížení členů výkonného předsednictva do všech účetních 

dokladů Orla ústředí včetně dokladů s účetnictvím souvisejících. 

13-11-0 
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13. Závěr 

 

Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

Zasedání bylo zakončeno v 14.15 hodin modlitbou a požehnáním od P. Kodedy.  

 

  

 

 

 

 

 

……………………………. 

 

 

   Ing. Stanislav Juránek 

           starosta Orla 

 

 

 

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

 

 

Ověřili:          Martina Dudková   ………………………………… 

   

 

                       Jiří Sedláček … ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bořitově, 5. listopadu 2022  

 

 

 


