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Zápis z 9. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 13. července 2020 v sídle Orla, Kurská 792/3, Brno – Starý Lískovec 

 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

Program: 

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

2. Schválení bodů programu 

3. Kontrola usnesení VP 

4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

5. Majetkové záležitosti – Vranovská 

6. Příprava ÚR 

7. Vyznamenání 

8. Různé 

9. 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 ses. Brandejsovou a br. Sedláčka. 

 

VP/9/116   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Sedláčka.   10-0-0    

 

2.  Schválení bodů programu 

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

 

VP/9/117   VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva.    10-0-0 

     

 

 

3. Kontrola usnesení VP 

Ses. Jurečková: předložila písemný přehled přijatých usnesení VP. 

Ses. Macková: darovací smlouva mezi Orlem a jednotou Telnice přejde na smlouvu o smlouvě 

budoucí; věc právního výkladu. 

VP/9/118   VP bere na vědomí kontrolu usnesení VP.      10-0-0 

        

4. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

  

Zpráva TVR 
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Br. Třináctý: rozběhla se fotbalová soutěž o Pohár kardinála Berana. 

Br. Juránek: první zápas byl odehrán mezi mužstvem Obřan a Vyškova; Vyškov vyhrál 12:1. 

Dalším zápasem byl zápas mužstev Borače a Boskovic. V Neratovicích byl zbořen starý kostel. 

V současné době velká snaha o stavbu kostela s kulturním centrem „Centrum kardinála Berana“. 

O jejich možnosti se zapojit do orelského turnaje musí dnešní VP rozhodnout.  

 

 

VP/9/119   VP schvaluje účast družstva Římskokatolické farnosti Neratovice ve fotbalové soutěži 

O pohár kardinála Berana.          10-0-0 

 

 

Br. Čáp: neznal informace ohledně poháru, nemohl informovat jednoty. 

Br. Juránek: akce byla svolána po skončení koronaviru, doufá, že se uskuteční další ročníky, kdy 

bude možnost turnaj lépe naplánovat. Družstva si mezi sebou domlouvala zápasy dle svých 

možností, br. Plšek provedl rozlosování; do poháru je zapojeno 8 mužstev. 

 

Br. Gardáš: v sobotu 25. 7. 2020 v Brně-Řečkovicích turnaj v pétanque. 

Ses. Brandejsová: za deště proběhl triatlon – memoriál Karla Otčenáška. 

Br. Juránek: požádal o zaslání výsledků závodu, budou zveřejněny na webu Orla. 

Br. Třináctý: probíhají přípravy běhu Vnorovská desítka, v sobotu 18. 7. 2020 běh ve Vyškově. 

  

VP/9/120   VP bere na vědomí zprávu TVR.        10-0-0 

 

 

Zpráva KR 

Br. Gardáš: nejbližší akcí bude 29. 8. 2020 přehlídka duchovních písní Cantáte v Luhačovicích.  

 

VP/9/121   VP bere na vědomí zprávu KR.         10-0-0 

 

 

Zpráva DR 

Br. Juránek poděkoval P. Alvarezu Kodedovi za slavení mší sv. za orelskou organizaci v době 

koronaviru. 

Br. Kodeda: zpráva DR byla předložena písemně. V sobotu 15. 8. 2020 svěcení Mariánského 

sloupu na Staroměstském náměstí v Praze – navrhl znovu jednoty vyzvat k účasti. Ze Znojma 

bude vypraven autobus. 

Ses. Macková: autobus zajišťuje také župa Velehradská, Šilingrova a Sedlákova. 

 

VP/9/122   VP bere na vědomí zprávu DR.        10-0-0 

  

 

Zpráva RM 

Ses. Jurečková: proběhla soutěž RC modelů v Tvarožné. 

 

VP/9/123   VP bere na vědomí zprávu RM.        10-0-0 

 

 

Zpráva RS 

Ses. Brandejsová: ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 10:00 hodin cca do 13:00 hodin v orlovně v Brně- 

Bohunicích setkání jubilantů. Během zasedání ÚR byly župním delegátům rozdány seznamy 
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jubilantů v župách, do 20. 8. 2020 by župy měly zaslat výběr jubilantů. Rada seniorů z něj rovněž 

provede výběr jubilantů, kterým bude zaslána pozvánka na setkání dne 17. 9. 2020. Rada seniorů 

zvažuje pořádání setkání seniorů v říjnu. 

Br. Juránek: díky adopci Orla kavkazského má Orel příležitost uspořádat zdarma akci v ZOO. 

Starosta obdržel darem od župy Šilingrovy orelský stejnokroj. Vyslovil poděkování župě. 

 

VP/9/124   VP bere na vědomí zprávu Rady seniorů.      10-0-0 

 

 

Zpráva EHR 

Br. Kamba: po projednání prodeje budovy na Vranovské se tímto EHR bude zabývat.  

  

VP/9/125   VP bere na vědomí zprávu EHR.        10-0-0 

 

 

5. Majetkové záležitosti – Vranovská 

Ses. Macková předložila návrh kupní smlouvy mezi Orlem a KDU-ČSL a Smlouvu o úschově 

mezi Orlem, KDU-ČSL a advokátní kanceláří Becker a Poliakoff, s. r. o. 

Ses. Macková: byly rozeslány materiály – náklady a výnosy: uzavřená dohoda o užívání objektu, 

Orel v minulých letech měl platit náklady na pojištění, daň z nemovitosti a úklid. Náklady ročně 

cca 40-50.000,-Kč. Orel nic z toho nehradil, KDU-ČSL to nepožadovala.  

Br. Juránek: navrhl, aby jej VP pověřilo zajištěním odhadu nemovitosti. 

 

VP/9/126   VP pověřuje starostu Orla br. Juránka zajištěním odhadu nemovitosti Vranovská 61, 

projednáním s EHR a následně předložením na VP.      10-0-0 

 

 

 Br. Juránek předal slovo krajskému tajemníku KDU-ČSL a starostovi jednoty Orla Brno-Bystrc 

Petru Cajzlovi.  

Br. Cajzl: společné zakoupení budovy je projekt, který má být vzájemně výhodný pro obě strany. 

Smlouva byla pro Orla velmi výhodná. Orel má jistý příjem z pronájmu, KDU nese riziko 

výpadku nájemců. Od začátku se počítalo s tím, že pokud se Orel na Vranovskou nenastěhuje, 

odprodá svůj podíl. Nyní nastal čas to vyřešit. Náklady na správu a údržbu nebyly nulové, vše 

KDU hradila sama (např. havarijní stav kotelny, běžný provoz,…) Do budoucna bude nezbytné 

do budovy investovat (např. renovace kotelny, v zasedačce je třeba zřídit centrální klimatizaci, 

rozpadají se vchodová vrata, plánuje se zateplení celé budovy); počítá se s investicí cca 

1.200.000,-Kč. Orel by se měl na opravě podílet v poměru svého vlastnictví, tj. cca 500.000,- 

Kč. Kupní smlouva by měla být pro obě strany přijatelná. Členové KDU jsou rovněž i členy Orla. 

 

Br. Juránek: požádal, aby připomínky k odhadu nemovitosti obdržel písemně k projednání 

v orgánech Orla. 

Br. Kamba: Orel šel do investice za podmínky, že naše část bude ta, kde je v nájmu firma, ze 

které má Orel ročně nájem 303.000,- Kč. EHR doporučovala jít do investice. Orel si zajistil výnos 

a s tímto cílem do investice šel. Nájem odpovídá tomu, co jsme do toho investovali. Je pravda, 

že do budovy se nic neinvestovalo. 

Br. Cajzl: KDU vzala velkoryse údržbu na sebe, přitom splácela úvěr. 

Br. Kamba: nešťastný je způsob projednávání na straně Orla. Jednání ÚR nebyl předložen návrh 

kupní smlouvy, nebyl předložen ani EHR k projednání. 

 

Br. Juránek: hodnota budovy se od zakoupení změnila.   
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Br. Kamba: Orel podíl může prodat za korunu, pouze se ptal, proč návrh nebyl připraven 

k projednání na VP. 

Br. Sedláček: br. Kamba má pravdu, věc měla být projednána na VP.  

Br. Kamba: usnesení celostátního výboru KDU-ČSL platí jak dlouho? 

Br. Cajzl: platí do dalšího rozhodnutí celostátního výboru; jedná se o smlouvu s ústředím KDU, 

nemůže za něj dávat stanoviska. Poděkoval za pozornost. 

 

VP/9/127   VP bere na vědomí postup ve věci prodeje budovy na Vranovské 61: písemné 

připomínky k odhadu, zajištění odhadu nemovitosti, projednání v EHR, projednání na VP. 

              10-0-0 

 

6. Příprava ÚR 

Br. Juránek navrhl přesunutí tohoto bodu programu na příští zasedání VP. 

 

VP/9/128   VP schvaluje přesunutí bodu Příprava ÚR na příští zasedání VP.   10-0-0 

 

 

7. Vyznamenání 

 

a) Vyznamenání 

Ses. Jurečková: k dnešnímu dni byly na ústřední sekretariát doručeny následující žádosti 

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

 

Čestné uznání Orla 

Arnošt Filip, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota navrhla vyznamenání za dlouholetou 

činnost pro jednotu, u příležitosti životního jubilea. 

Tomáš Skládaný, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota navrhla vyznamenání 

za dlouholetou činnost pro jednotu, u příležitosti životního jubilea. 

Filomena Buchtová, jednota Pozořice/župa Sedlákova. Jednota navrhla vyznamenání 

za dlouholetou činnost pro jednotu, u příležitosti životního jubilea. 

 

VP/9/129   VP uděluje Čestné uznání Orla br. Arnoštu Filipovi z jednoty Pozořice, br. Tomáši 

Skládanému z jednoty Pozořice a ses. Filomeně Buchtové z jednoty Pozořice.    10-0-0 

 

Br. Juránek: zemřel br. Karel Pelikán, významný člen jednoty Bukovany v župě Šilingrově, 

pohřeb se koná v sobotu 18. 7. 2020.   

 

8. Různé 

a) Rezignace generální sekretářky Orla a personální obsazení 

Generální sekretářka rezignovala na svoji funkci, skončí ke dni 28. 8. 2020. 
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VP/9/130   VP bere na vědomí rezignaci Ing. Marie Jurečkové, Ph.D. na funkci generální 

sekretářky Orla s ukončením funkce ke dni 25. 8. 2020.      10-0-0 

 

Br. Kamba: mělo by být vypsáno výběrové řízení na pozici generální sekretáře/ky. 

Br. Juránek: funkce je jmenována, nemusí být výběrové řízení. Návrhy od členů VP budeme 

evidovat.  

 

Ses. Macková: na půl úvazku byla přijata ses. Dudková, navrhuje zvýšit na plný úvazek od 1. 7. 

2020; ses. Dudková převezme agendu.  

Ses. Kellerová: když bude zvolen nový generální sekretář, vznikne další úvazek. 

Ses. Macková: ses. Dudková si dělá kurs účetní. Převezme účetnictví od účetní ses. Škvařilové, 

která rovněž končí svůj pracovní poměr. 

Br. Kamba: není přesvědčen, že účetní může dělat někdo bez zkušeností, je to riziko. Požaduje 

přehled, co potřebujeme personálně zajistit a jak to VP zajistí.  

 

Ses. Macková: ses. Škvařilová předává ses. Dudkové účetnictví (košilky, faktury, atd.). 

Účetnictví lze dělat na dohodu.  

Br. Čáp: věci účetní lze rozdělit na standartní (fakturace) a odborné (závěrky atd.). Standartní 

věci po zaškolení je člověk schopen vykonávat. 

Br. Kamba: na dalším zasedání VP požaduje předložení návrhu personálního obsazení. 

Br. Juránek: některé věci lze dělat na dohodu. Na příštím VP navrhne odměnu pro ses. Dudkovou. 

Ses. Brandejsová: souhlasí s dohodou o provedení práce, ale pouze na nezbytnou dobu kvůli 

nevýhodnosti vzhledem k rodině. 

Ses. Macková: zaměstnancům je třeba vytvořit přijatelné podmínky. 

Ses. Kellerová: když bude přijat nový generální sekretář a bude placený, bude na plný úvazek 

ses. Dudková? 

Br. Juránek: ses. Jurečková i ses. Škvařilová chtějí skončit ke konci srpna. 

Ses. Kellerová: ses. Škvařilová nechtěla zvýšit úvazek? 

Br. Juránek: Ne. 

Ses. Kellerová: Generální sekretář bude na plný úvazek? Od toho se vyvíjí celý další postup 

personálního obsazení. 

Br. Kamba: navrhl snížení úvazků a zvýšení odměn. 

Br. Juránek: je nutné zajistit zápisy do veřejného rejstříku. Budou vypsány dotační tituly. 

Můžeme někoho vzít na dohodu. 

Ses. Macková: z jednot dostává podněty, aby dotaci Můj klub všem jednotám zpracovával 

pověřený zaměstnanec ústředního sekretariátu. Podklady žádosti i vyúčtování musí připravit 

jednoty samy, do programu se vše vloží během dvou hodin. Zaměstnanec ústředí by stejně musel 

podklady z jednot obdržet. 

Ses. Kellerová: dotaz, zda lze kumulovat funkci první místostarostky a generální sekretářky; 

může mít Orel pouze dva statutární zástupce? 

Br. Gardáš: kdo je na sekretariátu zaměstnán na poloviční úvazek? 

Ses. Macková: ses. Škvařilová, ses. Macková (zkrácený úvazek plus mandátní smlouva), br. 

Nováček fakturačně, na dohodu o vykonání práce právník a uklízečka. 
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Br. Kamba: navrhl, aby byl předložen návrh, kdo bude vykonávat jakou práci a potom teprve 

řešit navýšení úvazků. 

 

Odešel br. Kodeda. 

 

b) Vyúčtování Mistrovství Evropy kněží ve futsalu 

Br. Kamba: žádal o vyúčtování Mistrovství Evropy kněží ve futsalu. 

Ses. Macková: dary byly přijaty již koncem roku 2019. Smlouvy, které podepisovala, evidovala, 

červeně je vyznačena průběžná evidence ses. Mackové. Br. Kamba podal žádost o vyúčtování 

mistrovství, tak vznikla druhá tabulka na základě podkladů z evidence účetnictví. Dvě tabulky je 

třeba sjednotit. Nejsou zahrnuti dobrovolníci.  

Br. Kamba: dotaz na ÚR zněl, kam se poděla částka 1.500.000,-Kč, kterou jsme měli na začátku 

roku.  

Ses. Macková: dne 31.12.  přišla platba z farnosti Říčany. Faktury teprve chodily a příjmy v roce 

2020 jsme teprve přijímali. Platili jsme pojištění, než nám je jednoty začaly hradit. 

Br. Kamba: když jsme šli do projektu mistrovství ve futsalu kněží, zhruba jsme věděli, od koho 

dostaneme peníze a kolik nás co bude stát.  Schválili jsme akci, na kterou nebyl rozpočet. 

Ses. Macková: v rozpočtu Orla na rok 2020 na ÚR byla akce zahrnuta v již reálných číslech 

 

9. Závěr 

Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:30 hodin. 

 


