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Zápis ze 7. z

v zasedací místnosti úst

Přítomni – viz prezenční listina 
 
Program: 

1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí 
3. Schválení bodů programu
4. Kontrola usnesení  
5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
6. Zrušení jednot 
7. Majetkové záležitosti žup a jednot
8. Udělení vyznamenání 
9. Různé 
10. Závěr 

 
1. Zahájení – orelská modlitba
Ses. Macková přivítala přítomné a zahájila jednání orelskou modlitbou.  
 
2. Volba pracovních funkcí –
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jure
ses. Brandejsovou a br. Zelinu.
 
 VP/172 /7   VP  volí ověřovatele zápisu 
 
3. Schválení bodů programu
Br. Juránek nechal schválit navržený program.
 
VP/173/7   VP schvaluje program jednání.
 
4. Kontrola usnesení 
Přišel br. Častulík. 
Ses. Jurečková informovala o pln
 
VP/174/7   VP  bere na vědomí

 
V tomto bodu byl program př
br. Kakrda z Jednoty Orel Lesnice k
jednoty Lesnice. Br. Kakrda objasnil situaci v
odprodeje pozemku obci Lesnice, která chce na pozemku vybudovat multifunk
Br. Zelina uvedl, že hovořil se starostkou 
obdělávat, není aktivní.  
Z diskuse vyplynulo, že jednota Lesnice žádala o souhlas k od
roku 2011. I přes urgenci nedostala z
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zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 19. prosince 2011  

zasedací místnosti ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno 
 

 
orelská modlitba 

Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
 programu 

Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 

Majetkové záležitosti žup a jednot 
 

orelská modlitba 
ítomné a zahájila jednání orelskou modlitbou.   

– ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou, navrhl ov

Brandejsovou a br. Zelinu. 

ovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Zelinu.                  

 programu 
nechal schválit navržený program. 

program jednání.      

ková informovala o plnění usnesení. 

domí stav plnění usnesení k 19.12.2011.  
(br. Častulík mimo 

program přerušen. K jednání Výkonného předsednictva Orla byl p
Jednoty Orel Lesnice k projednání žádosti o prodej pozemků

. Br. Kakrda objasnil situaci v jednotě. Seznámil přítomné se zám
pozemku obci Lesnice, která chce na pozemku vybudovat multifunk

řil se starostkou obce Lesnice. Místní jednota není schopn

diskuse vyplynulo, že jednota Lesnice žádala o souhlas k odprodeji pozemk
es urgenci nedostala z ústředí žádné vyrozumění. Dne 18.10.2011 jednota
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edsednictva Orla 

 

 

navrhl ověřovatele zápisu 

                          8-0-0 

               8-0-0  

     8-0-0  
imo zasedací místnost) 

edsednictva Orla byl přizván 
i o prodej pozemků ve vlastnictví Orla 

. Seznámil přítomné se záměrem 
pozemku obci Lesnice, která chce na pozemku vybudovat multifunkční hřiště.  

není schopna pozemky 

prodeji pozemků již na začátku 
ní. Dne 18.10.2011 jednota 
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podala žádost o povolení prodeje pozemk
3980 m2.   
 
Br. Juránek uvedl, že pokud 
odprodána neoprávněně. Je v zájmu Orla
musí jednoznačně stanovit, jakým zp
Přišel br. Korger. 
Z další diskuse vyplynulo: veškeré prost
vhodná k prodeji pozemků; př
upřednostněno obyčejné hřiště
upozornil, že je důležité zohlednit,
Žádost o povolení prodeje pozemk
bude projednána na dalším zasedání Výkonného p

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
 
Zpráva TVR  
TVR na svém zasedání rozpracovala financování TV akcí. 
bylo proplaceno cestovné. Je nutné zapracovat do rozpo
Příští zasedání TVR 14.3. od 14:30 hodin. 
bez kvalifikace. Dále se zmínil o 
pořádání nejsou potřebné velké prostory
Existuje ještě jiná aktivita v zimních sportech  
putování (chodecká liga). Sjezdové lyžování probíhá v
Výkonnému předsednictvu byl TVR p
Předseda TVR bude informovat TVR o požadavku o dopln
 
VP/175/7   VP schvaluje Soutě
 
V pátek 16.12.2011 proběhlo školení 
 
VP/176/7   VP bere na vědomí 
 
Bod programu byl přerušen. K
Holas, starosta Jednoty Orel Havlí
2012 na projekt „Víceúčelové sportovišt
Br. Holas seznámil přítomné se situací v Jednot
není orlovna, orlové cvičí v pronajatých prostorech. Malých t
je dostatek. Město ale potřeb
podporu ve výši sedmi milion
pozemek sehnala, zajistila stavební povolení
podporu ve výši 10 milionu Kč
střediska pro florbal. Havlíčků
by bylo zázemím pro akce ve velkém m
Město Havlíčkův Brod garantuje 
na financování. Jednota požaduje po úst
vybraného dodavatele). Pokud Orel p
od města Havlíčkův Brod. Jednota Havl
bude i za spolufinancování mě
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podala žádost o povolení prodeje pozemků č. 55/1, 56/1, 57/1, 55/3, 56/5 o celkové vým

okud část pozemku byla odprodána bez souhlasu úst
zájmu Orla, aby pozemek přešel na župu nebo na jednotu, nebo se 

, jakým způsobem bude naloženo se získanými prost

eškeré prostředky je nutno využít pro rozvoj Orla
; před multifunkčním hřištěm ve vlastnictví obce by m
řiště v majetku Orla; pozemek je vázán věcným b

ležité zohlednit, jak bylo naloženo s prostředky za prodej 
Žádost o povolení prodeje pozemků č. 55/1, 56/1, 57/1, 55/3, 56/5 o celkové vým
bude projednána na dalším zasedání Výkonného předsednictva Orla. 

R, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK 

TVR na svém zasedání rozpracovala financování TV akcí. TVR navrhla, aby 
cestovné. Je nutné zapracovat do rozpočtové kapitoly TVR.

íští zasedání TVR 14.3. od 14:30 hodin. Br. Starosta navrhl pořádání turnaje 
se zmínil o stolním hokeji, šprtci a o dalších sportech, pro jejichž 

ebné velké prostory. 
 jiná aktivita v zimních sportech  - je pouze běh na lyžích. V

putování (chodecká liga). Sjezdové lyžování probíhá v župě Velehradské.  
byl TVR předložen Soutěžní řád Orla ke schválení.

bude informovat TVR o požadavku o doplnění badmintonu do Sout

Soutěžní řád Orla.       

hlo školení rozhodčích OFL. Dokončují se nové florbalové stránky

domí  zprávu TVR.      

erušen. K jednání Výkonného předsednictva byl př
Havlíčkův Brod, k projednání žádosti o investi

elové sportoviště Orel – Havlíčkův Brod“. 
ítomné se situací v Jednotě Orel Havlíčkův Brod. 

pronajatých prostorech. Malých tělocvičen v tomto 
řebuje velkou tělocvičnu. Město jednotě Orla p

podporu ve výši sedmi milionů Kč za podmínky, že si jednota sežene pozemek. Jednota 
pozemek sehnala, zajistila stavební povolení. Vedení Kraje Vysočina p

Kč. V areálu víceúčelového sportoviště je plánován
čkův Brod stojí na pomezí Čech a Moravy a plánované sportovišt

zázemím pro akce ve velkém měřítku.  
v Brod garantuje hradit provozní náklady a má podmínku spoluú

ota požaduje po ústředí finanční příspěvek ve výši 
okud Orel přispěje touto částkou, stejnou částku jednota získá 

. Jednota Havlíčkův Brod podala žádost o dotace na MŠMT. Budova 
nancování města v majetku Orla. 
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. 55/1, 56/1, 57/1, 55/3, 56/5 o celkové výměře 

bez souhlasu ústředí, byla 
ešel na župu nebo na jednotu, nebo se 

e získanými prostředky. 

využít pro rozvoj Orla; dnešní doba není 
m ve vlastnictví obce by mělo být 

ým břemenem. Starosta 
edky za prodej pozemků.  

. 55/1, 56/1, 57/1, 55/3, 56/5 o celkové výměře 3980 m2 

 

TVR navrhla, aby vítězům turnajů 
tové kapitoly TVR. 

ádání turnaje v badmintonu 
ci a o dalších sportech, pro jejichž 

V březnu začíná jarní 
 

ád Orla ke schválení. 
u do Soutěžního řádu.  

           10-0-0 

nové florbalové stránky. 

           10-0-0 

edsednictva byl přizván br. František 
projednání žádosti o investiční dotaci na rok 

v Brod. V Havlíčkově Brodě 
tomto okresním městě 

 Orla přislíbilo finanční 
si jednota sežene pozemek. Jednota 

čina přislíbilo finanční 
 je plánováno vybudování 

plánované sportoviště 

má podmínku spoluúčasti Orla 
vek ve výši 7.000.000 Kč (dle 

stejnou částku jednota získá 
Brod podala žádost o dotace na MŠMT. Budova 
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Přišel P. Pěcha. 
Je nutno sepsat smlouvu mezi úst
příspěvek Orla jednotě Havlíčk
Br Holas dále ústně požádal 
prováděcí dokumentace včetně
příspěvek bude na ústředí doruč
 
VP/177/7   VP bere na vědomí
ve výši 5 milionů Kč.    
VP/178/7   VP pověřuje ústř
jednotou Havlíčkův Brod na zajišt
sportoviště Jednota Orel Havlíč
 
Dále jednání VP pokračovalo v
P. Kopecký podal zprávu o zasedání 
o celebrování mše sv. při orelské pouti
výroční slavnosti korunovace
poutí. Ve dnech 16.-18. dubna 2012 prob
Příští zasedání DR 30.1.2012 od 14:00 hodin. 
Členové DR se domluví telefonicky, zda se n
FICEP v Paříži, které proběhne ve dnech 22. 
 
VP/179/7   VP volí zástupce 
br.  Kodedu a náhradníka br. Dujku.
   
VP/180/7   VP bere na vědomí
 
Br. Kopecký odešel. 
 
Zpráva Kulturní rady  
Br. Pěcha podal zprávu Kulturní rady. Orel by se m
sv. otce na Velehradě v roce 2013.
Odešel br. Korger. 
 
VP/181/7   VP bere na vědomí
Příští zasedání Kulturní rady je 7.1.2011 v
 
Zpráva rady mládeže 
Ve dnech 23.-26. 2. 2012 se ve Ž
se zúčastní 2 zástupci: Jan Slavotínek a 
Rady mládeže na školení pro cvi
adresy odborných rad. Rada mládeže
ve spojení s Jednotou Orel Žď
ve Žďáru nad Sázavou. 
  
VP/182/7   VP pověřuje br. Slavotínka a ses. D
fóru mládeže konaném ve dnech 23.
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Je nutno sepsat smlouvu mezi ústředím Orla a městem Havlíčkův Brod. 
kův Brod schválila Ústřední rada Orla. 
 ústředí o finanční příspěvek 200.000,-Kč 

četně výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby.
edí doručena písemnou formou. 

ědomí stavební záměr jednoty Havlíčkův Brod s
       

ústřední sekretariát přípravou smlouvy mezi Orlem, o.s. a Orlem 
na zajištění finanční spoluúčasti realizace stavby „Víceú

líčkův Brod“.          

ovalo v přerušeném bodě 5 zprávou Duchovní rady.
o zasedání Duchovní rady. Ústředí požád

ři orelské pouti na Hostýně. Členové DR pomohou p
e P. Marie Svatohostýnské, která se koná 

18. dubna 2012 proběhnou na Velehradě duchovní cvič
íští zasedání DR 30.1.2012 od 14:00 hodin.  

R se domluví telefonicky, zda se někdo z nich zúčastní setkání pastora
ěhne ve dnech 22. – 24. ledna 2012.  

zástupce pro setkání pastorační komise FICEP v 
br. Dujku.              

domí zprávu DR.                             

cha podal zprávu Kulturní rady. Orel by se měl více prezentovat, nap
roce 2013. 

domí materiál Kulturní rady k plánované prezentaci Orla.
íští zasedání Kulturní rady je 7.1.2011 v 10.00 hodin. 

. 2012 se ve Žďáru nad Sázavou koná Celostátního fórum mládeže, kterého 
Slavotínek a Zdeňka Dřínková. Ses Tománková p

školení pro cvičitele dětí do 12ti let. Dále navrhla, aby byly z
ada mládeže navrhuje Výkonnému předsednictvu

Jednotou Orel Žďár nad Sázavou během Celostátního setkání mládeže konaném 

br. Slavotínka a ses. Dřínkovou zastupováním Orla na Celostátn
fóru mládeže konaném ve dnech 23.-26. 2. 2012 ve Žďáru nad Sázavou.  
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Brod. Je nezbytné, aby 

 na pořízení projektu 
r dodavatele stavby. Žádost na tento 

v Brod s investicí Orla, o.s. 
             11-0-0 

ípravou smlouvy mezi Orlem, o.s. a Orlem 
asti realizace stavby „Víceúčelové 

                  11-0-0 

 5 zprávou Duchovní rady. 
edí požádá mons. Graubnera 

pomohou při organizaci 
P. Marie Svatohostýnské, která se koná týden před orelskou 

 duchovní cvičení pro seniory.  

setkání pastorační komise 

 Paříži v lednu 2012 
                        11-0-0 

                        11-0-0 

l více prezentovat, např. během návštěvy 

k plánované prezentaci Orla.    9-0-0   

koná Celostátního fórum mládeže, kterého 
. Ses Tománková přednesla návrh 

byly zřízeny e-mailové 
edsednictvu propagaci Orla 

ání mládeže konaném 

ínkovou zastupováním Orla na Celostátním 
               9-0-0 
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VP/183/7   VP bere na vědomí
komunikací s Jednotou Orel
konaného ve dnech 14.-19. 8.2012
 
Zpráva Rady seniorů 
Muzeum exilu – výstava o historii Orla
 
VP/184/7   VP bere na vědomí
 
Br. Kotík podal zprávu o Sazce, a.s.
VP/185/7   VP bere na vědomí
 
Br. Kotík podal zprávu o organizaci táboru FICEP 2012, který se pravd
první týden v srpnu v Rumunsku nedaleko Bu
 
Zpráva Revizní komise 
Br. Kotík do konce prosince zpracuje odpov
 
VP/186/7   VP bere na vědomí
 
Odešel br. Kotík. 
 
6. Zrušení jednot 
Jednota Orel Vracov zaslala na úst
bylo projednáno zrušení jednoty.
pro zrušení jednoty 9 přítomných
nepřijatelný. 
Pro revizní komisi úkol: jak se 
Orel jako ustředí je registračním orgánem jednot.
Jednota Vracov nedoložila majetkové vyrovnání. Na základ
Jednota Orel Vracov zrušena. Nejsou spln
potvrzení o zrušení IČ, rozhodnutí župy.
 
VP/187/7   VP konstatuje, že na základ
splněny podmínky pro zrušení této jednoty.
 
Jednota Orel Prachatice zaslala zápis o ukon
Krumlov o souhlasu s přestupem 
Prachatice nevlastní žádný majetek.
VP/188/7   VP bere na vědomí
že nemohla být zrušena k 9.6.2011, protože dosud nebyly spln
činnosti.    
 
Orel jednota Korytná nevyv
identifikačního čísla. Existenc
 
Dle předpisu nově založené jednot
existenci směrnice. Sekretariát dohledá, zda za poslední t
příspěvek. 
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domí zprávu Rady mládeže a pověřuje ses. Tománkovou a
Orel Žďár nad Sázavou ohledně Celostátního setkání mládeže 

19. 8.2012 ve Žďáru nad Sázavou.    

výstava o historii Orla; návrh na setkání jubilantů v roce 2012

domí zprávu Rady seniorů.    

Br. Kotík podal zprávu o Sazce, a.s. 
domí zprávu o situaci v Sazce, a.s. podané br. Kotíkem. 

Br. Kotík podal zprávu o organizaci táboru FICEP 2012, který se pravděpodobn
Rumunsku nedaleko Bukurešti. 

zpracuje odpověď k připomínkám Ústřední revizní komise.

domí zprávu URK.     

zaslala na ústředí zápis z členské schůze ze dne 27.10.2011, na kterém 
bylo projednáno zrušení jednoty. V zápisu je uvedeno, že z devíti př

ítomných, proti byl 1. Zápis jednoty Vracov je po

Pro revizní komisi úkol: jak se má Orel, o.s. zachovat při rušení jednoty. 
čním orgánem jednot. Ústředí může zrušení jednoty 

majetkové vyrovnání. Na základě dostupných 
zrušena. Nejsou splněny podmínky pro zrušení jednoty, není doloženo 
, rozhodnutí župy. 

že na základě předložených materiálů Jednotou
zrušení této jednoty.      

zaslala zápis o ukončení činnosti, usnesení Rady jednoty 
estupem členů do jednoty Český Krumlov a prohlášení, že jednota 

evlastní žádný majetek. 
domí pozastavení činnosti Jednoty Orla Prachatice
k 9.6.2011, protože dosud nebyly splněny podmínky k

       

víjí žádnou činnost. Po svém vzniku nez
ce této jednoty je v řešení. 

jednoty mají dostat od Orla počáteční vklad
rnice. Sekretariát dohledá, zda za poslední tři roky nová jednota dostala po
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Tománkovou a br. Kotíka 
Celostátního setkání mládeže 

     9-0-0 

roce 2012 

     9-0-0 

podané br. Kotíkem.     9-0-0 

Br. Kotík podal zprávu o organizaci táboru FICEP 2012, který se pravděpodobně bude konat 

ední revizní komise. 

     9-0-0 

ze ze dne 27.10.2011, na kterém 
devíti přítomných hlasovalo 

Zápis jednoty Vracov je po technické stránce 

 Stanovy toto neřeší. 
zrušení jednoty vzít na vědomí. 

dostupných materiálů není 
ny podmínky pro zrušení jednoty, není doloženo 

ednotou Orel Vracov nebyly 
              8-0-0  

innosti, usnesení Rady jednoty Český 
eský Krumlov a prohlášení, že jednota 

achatice. Konstatuje však, 
y podmínky k ukončení 

     8-0-0 

zažádala o přidělení 

ní vklad. Sekretářka prověří 
i roky nová jednota dostala počáteční 
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7. Majetkové záležitosti žup a jednot
Byly projednány již v přerušeném bodu 5.
 
8. Udělení vyznamenání 
U příležitosti stého výročí založení jednoty požádala Jednota Orel Dolní Dobrou
Čestného uznání členům Vlastimilovi Mlyná
čestného uznání a stříbrné medaile R
  
VP/189/7   VP uděluje vyznamenání 
Vlastimilu Mlynářovi, Haně Plívové
medaile Růženě Mlynářové.   
 
9. Různé 
VP/190/7   VP schvaluje rozpo
200.000,-Kč z Jihomoravského kraje.
 
VP/191/7   VP pověřuje ses. Mackovou 
o poskytnutí dotace ve výši 200.000 K
„Víceúčelové sportoviště Jednota Orel Havlí
 
VP/192/7   VP bere na vědomí
v roce 2011 a souhlasí s uplatně
 
Zástupce Orla v Evropském hnutí v
požádal o jmenování nového zástupce.
 
VP/193/7   VP odvolává zástupce v
Praha, IČ 49628895, br. Jana Sedláka a sou
Vejvara a náhradníka br. Petra Kolá
 
Ses. Macková předložila porovnání ro
Navrhuje zvolit jiného dodavatele 
 
VP/194/7   VP bere na vědomí
 
10. Závěr  
Br. Juránek poděkoval všem př
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ě Plívové a Petru Špindlerovi a udělení Čestného
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ve výši 200.000 Kč na pořízení prováděcí projektové dokumentace na akci 

 Jednota Orel Havlíčkův Brod“.    

domí jmenný seznam a výši neuhrazených přísp
uplatněním pohledávek na příslušných župách.   

Evropském hnutí v České republice br. Jan Sedlák z důvodu pokro
požádal o jmenování nového zástupce. 

zástupce v Evropském hnutí v České republice se sídlem Rev
 49628895, br. Jana Sedláka a současně jmenuje nového zástupce br. Stanislava 

Vejvara a náhradníka br. Petra Koláře.      

edložila porovnání ročních úspor ceny elektřiny dle jiného dodavatele. 
volit jiného dodavatele – dle předložených nabídek. 

domí informaci o změně dodavatele energií.  

koval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20:20 hodin.
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