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Zápis z 15. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 17. ledna 2017 

v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

Program: 

1. Zahájení – orelská modlitba 

2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3. Schválení bodů programu 

4. Kontrola plnění usnesení 

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

6. Vyúčtování dotací 

7. Půjčka jednotě Kobylí 

8. Různé 

9. Závěr 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil spolu s br. P. Kodedou jednání orelskou modlitbou. 

Konstatoval, že dnešní jednání VP je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek jmenoval zapisovatelku dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu 

br. Kodedu a br. Častulíka, požádal o jejich schválení. 

VP/237/15 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Kodedu a br. Častulíka.     8-0-0 

 

3.  Schválení bodů programu 

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

programu hlasovat.  
 

VP/238/15 VP schvaluje program dnešního jednání.        8-0-0 
 
 

4.  Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)  

Ses. Jurečková předložila písemný přehled usnesení VP.  

Br. Častulík: TVR provedlo výběr účastníků na FICEP, dopravu si účastníci uhradí sami, 

nahlášení na FICEP jsou. Poslední přípravou bude závod na Ploštině, ve sjezdovém lyžování 

závod na Stupavě 4. března. 
 

VP/239/15   VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP.        8-0-0 

 
 

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

Zpráva TVR  
Br. Častulík: v prosinci proběhlo otevřené zasedání TVR - malá účast. V sobotu 7.1. začala OBL 

během v Moutnicích, výsledky jsou na webu, na webu jsou uvedeny všechny ústřední akce TVR. 

Br. Juránek: dostal reakce na vyřazení běhu ve Veřovicích a Knířově; oba závody, i když jsou 

souběžné, budou letos zařazeny do OBL.  
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Br. Čáp: vloni byl pro souběh s dalším závodem vyřazen z OBL běh v Úpici, zůstal ale jako 

župní akce. Nikdo neabsolvuje všechny běhy. Pokud budou souběžně dva závody, musí si každý 

sám vybrat, který poběží. 

 

VP/240/15   VP zařazuje do OBL závody v Knířově a ve Veřovicích a ukládá sekretariátu, aby 

informace byla zveřejněna na webu a byla rozeslána do jednot zapojených do OBL.    8-0-0  

 

Br. Častulík: propozice na horská kola jsou již na webu, došlo ke změně: budou se počítat 

všechny závody do celkového vyhodnocení; jsou to otevřené závody; 4.2. ústřední závod 

běžkového lyžování na Ploštině.  

 

VP/241/15   VP bere na vědomí zprávu  TVR.         8-0-0 

  

Zpráva KR  
Br. Brhel: fotografická soutěž Betlémy  - uzávěrka 1.2.; jednoty mají doložit fotografie praporů; 

sekretariát by měl poslat znovu výzvu do jednot, které neodpověděly. Benefiční varhanní koncert 

s výtěžkem pro Tomáška Németha s účastí operních solistů 5.3.2017 ve Slavičíně; 

Svatováclavská réva – kritika Kulturní rady sestry Sochové v orelském časopise; Kulturní rada 

pracuje a všechny ústřední akce připravila. Svatováclavská Réva se delší dobu potýká s malým 

zájmem. Recitují se zde básničky, které se pravidelně opakují. Z jednání župy tlumočil výhrady 

k rozesílané poště br. Vejvara, který stále zve na poutě starokoncilního rázu; 

  

Br. Juránek: poděkoval KR za jejich práci; v příštím roce bude na Hostýně velké výročí od poutě 

v roce 1948; očekávání je v dnešní době větší než vlastní snaha; je potřeba probudit mladé 

k činnosti;  ústředí požádá lázně Luhačovice o možnost pořádání Cantate (3.6.2017). Všem 

českým biskupům bude zasílán časopis Orel. 
 

VP/242/15   VP bere na vědomí zprávu KR.          8-0-0 

  

 

Zpráva DR  
Br. Juránek: br. Kodeda projedná stanovisko k poutím ve starém ritu. 

Br. P. Kodeda: 30.1. se sejde DR, bude se zabývat poutěmi uvedenými v poutní knížce; pravidla 

mimořádného ritu jsou přesně dána.  

Br. Juránek: nové návrhy na poutě do poutní knížky: pouť Svatojakubská 23.7. v Přelouči a pouť 

z Hodonína do Mikulčic 5.7. 

 

VP/243/15 VP bere na vědomí zprávu DR.          8-0-0 

  

 

Zpráva EHR  
Nebyla předložena. 

 

 

Zpráva RM  
Ses. Škvařilová: RM se od posledního VP nesešla, zasedat bude začátkem února. Sekce pro 

mládež České biskupské konference oslovila RM o spolupráci během celorepublikového setkání 

mládeže v Olomouci ve volnočasovém programu. RM bude muset zajistit dobrovolníky. Setkání 
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rodin se plánuje na podzim. Jan Slavotínek, člen RM, byl vyslán jako zástupce na přípravný 

víkend celorepublikového setkání mládeže v Olomouci. 

 

VP/244/15   VP schvaluje účast br. Slavotínka jako zástupce RM na přípravném víkendu setkání 

mládeže v Olomouci.            8-0-0 

 

VP/245/15   VP bere na vědomí zprávu RM.        8-0-0 
 

Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová – setkání seniorů na Vranově bude ve dnech 27.-29.3. Koncem ledna půjdou 

propozice do jednot, do konce února bude uzávěrka přihlášek. 

 

VP/246/15   VP bere na vědomí zprávu RS.         8-0-0 

 

 

Zpráva ÚRK 

Kontrola na ústředí proběhne v druhé polovině února. 

 

VP/247/15   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.         8-0-0 
 

 

 
 

6. Vyúčtování dotací (materiál č. 6) 

Se župami byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotací a byly do smluv zapracovány podmínky 

z MŠMT (přenesení podmínek na složku, které poskytujeme dotace bylo i předmětem nedávno 

proběhlé kontroly NKÚ). Konečný termín, kdy bylo možné podat žádost o čerpání dotace, byl 

11.12.2016 a dle Směrnice č. 10 Čl. 3 bod 4 a Čl. 4 bod 5 do 5 dnů (pokud je vše v pořádku) je 

dotace vyplacena ústředím na účet župy. Poslední vyplacení dotací na župní účty proběhlo 

16.12.2016. Ses. Macková předložila přehled nevyčerpaných dotací z MŠMT.  

Na Ústřední radě bylo přijato usnesení 

ÚR/3/112 ÚR bere na vědomí stav čerpání dotací z MŠMT programu III a IV, a souhlasí s tím, 

aby župami nevyúčtované prostředky byly vyúčtovány Orlem - hlavním spolkem.   

 V současné době probíhá zpracovávání podkladů pro vyúčtování, na MŠMT nebyly vráceny 

žádné finanční prostředky a předpokládáme, že se nám i za pomocí ostatních žup (deklarují 

povinné navýšení u programu IV o více než nutných 70%) podaří dotaci vykrýt. Pokud by 

členové VP uvažovali o přidělení finanční částky těmto subjektům v roce 2017, je nutné, aby 

o tom rozhodla Ústřední rada, protože jakákoliv navržená částka není krytá rozpočtem. 

 

VP/248/15    VP předloží ÚR návrh na rozdělení dotací z vlastních zdrojů župám, které 

nedočerpaly dotace z MŠMT v roce 2016.              8-0-0 

 

 
 

7. Půjčka jednotě Kobylí (materiál č. 7) 

Br. Juránek: v jednotě Kobylí došlo v listopadu k havárii vodovodního potrubí. Aby jednota 

mohla zahájit práce na opravách, požadují půjčku ve výši 150.000,-Kč. Proběhla diskuze. 

 



    OREL  
 
 

 
Orel, Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

4 

VP/249/15   VP schvaluje půjčku ve výši 150.000,-Kč jednotě Kobylí a pověřuje ses. Mackovou 

podepsáním smlouvy.             8-0-0 

 

8. Různé (materiál č. 8a-j) 
 

a) Organizační změna 

Ses. Macková předložila návrh na organizační změnu.  

Br. Juránek: Před odchodem ses. Jurečkové na mateřskou byla na celý úvazek přijata ses. 

Komariková. Vzhledem k tomu, že ses. Jurečková požádala o zkrácený úvazek, ses. Macková 

navrhuje navýšit v org. struktuře půl úvazku tak, aby ses. Komariková byla dále zaměstnána na 

celý úvazek (zápisy do veřejného rejstříku – zvýšená administrativa).  

 

VP/250/15   VP schvaluje novou organizační strukturu na ústředním sekretariátě a schvaluje 

rozpočtové opatření č.1 – navýšení rozpočtu 2017 v kapitole F výdaje o 160.800,-Kč. 

              8-0-0 

 

b) Termíny zasedání Ústřední rady Orla a Výkonného předsednictva Orla 

Br. Juránek navrhl termín zasedání Ústřední rady Orla a termíny zasedání Výkonného 

předsednictva Orla, ke kterým nebyly připomínky; Ústřední rada Orla bude zasedat v sobotu 13. 

května 2017 a Výkonné předsednictvo Orla v úterý 28. února 2017 a v úterý 28. března 2017.  

 

c) Žádost o prodloužení podnájemní smlouvy (materiály 8b-e) 

JUDr. Škvrna a JUDr. Zichová, kteří mají v podnájmu od Orla prostory v přízemí na Pellicově 

20/2c v Brně, požádali o prodloužení podnájemní smlouvy do 31.12.2018. K tomuto datu končí 

i nájemní smlouva Orlu. Svoji žádost odůvodňují tím, že s nimi nikdy nebyly jako s podnájemci 

problémy a vždy hradí včas vystavené faktury. Na základě dodatků jim končí podnájem 

31.3.2017. Br. Juránek vyzval k diskuzi. 

 

VP/251/15   VP schvaluje prodloužení podnájmu  JUDr. Zichové a JUDr. Škvrnovi do 

31.12.2018 za předpokladu souhlasu majitele objektu Pellicova20/2c, Brno a pověřuje ses. 

Mackovou podepsáním dodatků.           8-0-0 

 

V současné době prostory využívá i JUDr. Focko. Ses. Macková předložila přehled jeho 

dlužných částek. U Městského soudu v Brně jsou podány dvě žaloby. Soudem byla Orlu určena 

mediátorka JUDr. Pásková. Při prvním jednání, které mělo směřovat k mimosoudnímu urovnání 

sporů, JUDr. Focko podmínil jakékoliv jednání nejprve podpisem dodatku na prodloužení 

podnájemní smlouvy do 31.12.2018. Teprve potom je ochoten začít jednat.  

Tento postup je z právního pohledu nestandartní a nesouvisí s podanými žalobami. Za všechny 

prostory, které JUDr. Focko využívá, Orel řádně platí biskupství brněnskému, stejně jako za jím 

spotřebované energie – ses. Macková předložila přehled. 

JUDr. Focko zaslal dne 16.1.2017 výzvu k jednání o Dohodě o narovnání, návrh byl projednán, 

navrhovaná částka vyrovnání kryje pouze 50% dluhu, neakceptovatelné, navrhuje požadovat 

úhradu faktur a odpustit zákonný úrok z prodlení.  
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Br. Juránek vyzval k diskuzi 

VP/252/15   VP nedoporučuje podepsat Dohodu o narovnání ze dne 16.1.2017, bere na vědomí 

výši dlužných částek JUDr. Focka, nedoporučuje uzavřít podnájemní smlouvu s JUDr. Fockem 

od 1.4.2017 do 31.12.2018 a doporučuje rozšířit žalobu na celou dlužnou částku.   8-0-0 

 

 

d) Žádost o souhlas s prodejem pozemku – jednota Stěbořice (materiál 8f-i) 

Nutno dodat zápis z členské schůze jednoty; materiál stažen z jednání VP. 

 

 

e) Návrhy na vyznamenání 

Starosta orelské jednoty Studenec u Horek navrhl vyznamenání pro br. Ing. Františka 

Tauchmana za příkladnou práci pro Orel u příležitosti životního jubilea v loňském roce. 

V novodobé historii se br. Tauchman zasloužil o kontinuitu pokračování činnosti jednoty 

Studenec u Horek, vždy šířil orelskou myšlenku a myšlenku fair-play. 
 
 

VP/253/15   VP uděluje Čestné uznání br. Ing. Františku Tauchmanovi.     8-0-0 
 

 

Rada jednoty Polešovice navrhuje vyznamenání za obětavou práci pro Orel (v jednotě a na župní 

úrovni) u příležitosti životního jubilea pro ses. Marii Verbíkovou.  

VP/254/15   VP uděluje Čestné uznání ses. Marii Verbíkové.      8-0-0 
 

 

f) Termíny župních sjezdů 

Výkonné předsednictvo žádá o nahlášení termínů župních sjezdů; 8.4.2017 župa Brynychova, 

22.4.2017 župa Orlická, 18.3. Vizovice župa Velehradská. 
 

 

9. Závěr 
 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. P. Kodeda udělil požehnání na cestu. 

Zasedání bylo zakončeno 17:10 hodin. 

 

 


