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Zápis z 18. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 25. dubna 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  

6. Příprava ÚR 

7. Různé 

8. Závěr 
 

 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil 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 

ses. Škvařilovou a br. Kambu a požádal o jejich schválení. 

VP/296/18   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Škvařilovou a br. Kambu.      8-0-0 

 

3.  Schválení bodů programu 

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

programu hlasovat.  
 

VP/297/18   VP schvaluje program dnešního zasedání.        8-0-0 
 

 

4.  Kontrola plnění usnesení (materiál č. 4)  

Ses. Jurečková předložila písemný přehled plnění přijatých usnesení VP. Ses. Macková 

vysvětlila některé body a vyzvala k dotazům. Majetkové záležitosti jednot budou probrány 

v bodě programu 7. Různé. Návrhy na přidělení dotací MŠMT z progr. III v bodě 6. Příprava 

ÚR. 

 

Přišel br. Třináctý. 

 

VP/298/18   VP bere na vědomí stav plnění přijatých usnesení VP k 25.4.2017.     9-0-0 
 
 

 5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR (materiál 5, 5a, 5b) 

Zpráva TVR (materiál 5) 

Předložena zpráva z jednání TVR na setkání FICEP v Krakově. 

Br. starosta žádá prověření účasti FICEPu na Světových hrách CSIT Riga 2017. 
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Br. Třináctý: do jednot byla zaslána výzva k nahlášení účastníků instruktorského kurzu. 

Nahlášeno cca 8 účastníků. Pokračují v přípravách. 

 

VP/299/18   VP bere na vědomí zprávu  TVR.         9-0-0 

 

 

Zpráva KR (materiál 5b) 

Předložena zpráva: proběhla divadelní dílna v Boleradicích. Poděkování za organizaci patří p. 

Samsonové, p. Mezuláníkovi a dalším pořadatelům. Soubory se přihlašují na Folklorní festival. 

Cantate Luhačovice – přihlášeno 12 souborů, mše sv. v 11:00 v kostele Svaté rodiny; varhaní 

koncert 22.10. v Brně - KR hledá varhaníky a sólisty, kteří by se zapojili do varhanního koncertu. 

Starosta navrhl termín konání ústředního plesu 3.2.2018. 

 

VP/300/18   VP schvaluje termín konání ústředního plesu 3.2.2018.      9-0-0 

 

VP/301/18   VP bere na vědomí zprávu KR.             9-0-0 

 

 

Zpráva DR  
Zpráva nebyla předložena. 

 

Zpráva RM (materiál 5a) 

Ses. Škvařilová: na FICEP camp je přihlášeno 11 účastníků a 2 vedoucí; v sobotu 27.5. RM 

pořádá turnaj ve stiga hokeji na ústředí; celostátní setkání v Olomouci – RM hledá dobrovolníky. 

 

VP/302/18   VP bere na vědomí zprávu RM.         9-0-0 

 

 

Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová: br. Jaroslav Šustr zpracoval více jak čtyřhodinový záznam z historie Orla na 

DVD  – veřejná cvičení – župa Sušilova, sv. Hostýn – orelská pouť 1934-1938, orelský týdeník 

1945-1947, J. Šrámek – Grygov -1990, atletika 1947, restituce 1996. DVD bude připraveno pro 

potřeby jednot. 

Do žup půjdou seznamy jubilantů; župy budou vyzvány k nahlášení jmen na setkání jubilantů na 

ústředí v Brně. 

 

VP/303/18   VP bere na vědomí zprávu RS.          9-0-0 

 

 

Zpráva EHR  
Br. Kamba: EHR se spolupodílela na zpracování návrhu na rozdělení dotací z MŠMT župám z 

programu III – organizace sportu; bude projednáno v bodě 6. Příprava ÚR.   

 

VP/304/18   VP bere na vědomí zprávu EHR.         9-0-0 

 

 

6. Příprava ÚR  

 

a) Návrh na úpravu schváleného rozpočtu (materiál 6) 
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Ses. Macková předložila návrh na úpravu schváleného rozpočtu. Již jsou známy výše dotací 

z MŠMT, jsou výrazně jiné, než byl předpoklad v listopadu, jsou i změny v podmínkách MŠMT.  

Ses. Macková navrhla vytvořit rezervu z programu IV pro ústředí, lze toho dosáhnout za 

podmínky doložením vlastních zdrojů jednotami a župami ve výši 40%, místo 30%. Dnes nová 

informace o dotaci pro ústředí z programu X. Bude zapracováno do návrhu změny rozpočtu. 

Předpoklad vytvoření rezervy cca 1 mil. Kč. 

Br. Kamba: EHR tento návrh podporuje, není problém od žup požadovat o 10 procent navíc. 

Jednoty, které pobírají dotace z programu IV MŠMT, by neměly mít problém částku odvést.  

 

VP/305/18   VP doporučuje ÚR schválit aktualizovaný rozpočet Orla na rok 2017.    9-0-0 

 

 

b) Návrh na rozdělení dotací (materiál 6a, 6b) 

Ses. Macková předložila návrh na rozdělení dotací: program IV je v návrhu rozdělen dle naší 

směrnice. Z programu III mohou být podpořeny pouze župy, dle nových podmínek MŠMT není 

metodika, spolupráce s EHR. Návrh je opět na podporu podvojného účetnictví a na župní akce. 

Byla zaslána z ústředí výzva do žup – požadavek na soupis sportovních župních akcí.  

Rozdělení dotací navrženo dle župních akcí, které župy nahlásily (počet členů v župě, počet akcí, 

finanční náročnost akce...). 

 

VP/306/18   VP doporučuje ÚR schválit návrh na rozdělení dotací na rok 2017 v navržené 

podobě.                    9-0-0 

 

 

c) Návrh na změny stanov (materiál 6c-6e) 

Ses. Macková předložila návrh na změnu stanov.  

Br. Kamba: nedoporučuje zařadit změnu stanov na ÚR; změny nebudou dostatečně projednány; 

doporučuje zařadit do programu podzimního zasedání ÚR. 

Ses. Macková: změny stanov ohledně dětských skupin je nutné projednat na nejbližším zasedání 

ÚR (tento návrh byl projednán na minulém zasedání VP); budou prováděny opravy v zápisech 

ve veřejném rejstříku, nedoporučuje na další ÚR dělat opět změny. Pak je lépe počkat na sjezd. 

Br. Čáp: většina podnětů k návrhům na změnu stanov vznikla z kontrolní činnosti ÚRK, proto 

doporučuje zařadit do jednání ÚR; není dobré čekat, když je to v kompetenci ÚR. Návrhy změn 

se týkají zakládání obchodních společností – povinnost ustanovit kontrolní orgán ve zřizovacích 

listinách apod.  

Ses. Macková: zdá se změn mnoho, ale ostatní jsou pouze změny výrazů a uvedení v soulad 

s NOZ – např. „zrušení“ a „zánik“. Pak se to objevuje ve více paragrafech. Předkládáme zatím 

pouze soupis změn s výkladem, pro ÚR by bylo zpracováno i nové znění do stávajících stanov. 

Návrh na změny stanov musí být zaslán s materiály pro jednání ÚR nejpozději 5.5.2017. 

 

VP/307/18   VP ukládá ÚRK, aby ve spolupráci s první místostarostkou a s právníkem připravili 

návrh na změnu stanov týkající se názvosloví a kontrolních mechanismů ve zřizovaných 

společnostech tak, aby nejpozději 5.5.2017 byl rozeslán kompletní materiál společně s ostatními 

pro jednání ÚR.                 9-0-0 

 

d) Žádost z jednoty Moravské Budějovice 

Žádost jednoty moravské Budějovice o prominutí půjčky 200.000 byl z posledního jednání VP 

stažen.  
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Ses. Macková: žádost bude předložena na jednání ÚR, kompetence o rozhodnutí má ÚR. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nenavrhuje žádné usnesení, pouze k bodu napíše, že nebylo ve VP 

projednáno.  

Br. Kamba: EHR se k žádosti vyjádřila ve zprávě, která bude předložena ÚR. 

 

 

7. Různé 

 

a) Vyznamenání (materiál 7) 

Na sekretariát Orla byly doručeny návrhy župy Velehradské, župy Sedlákovy a jednoty Telč na 

následující vyznamenání:  

Čestné uznání Orla za příkladnou práci pro Orla u příležitosti životního jubilea pro br. P. Petra 

Dujku z jednoty Nový Hrozenkov. 

Čestné uznání Orla za příkladnou práci pro Orla u příležitosti životního jubilea pro br. P. 

Františka Krále z jednoty Uherský Brod. 

Čestné uznání Orla za zásluhy při obnovení jednoty, dlouholetou práci pro župu i ústředí 

u příležitosti životního jubilea pro br. Vítězslava Nováčka z jednoty Kuřim.  

Čestné uznání Orla za dlouholetou, příkladnou práci v jednotě a v župě u příležitosti životního 

jubilea ses. Ludmile Šálkové z jednoty Moravské Budějovice 

Čestný zlatý odznak Orla za mimořádné zásluhy při obnově jednoty, za dlouholetou práci pro 

jednotu i v župě u příležitosti životního jubilea pro br. Josefa Plundera z jednoty Telč. 

 

 

VP/308/18   VP uděluje Čestné uznání Orla br. P. Petru Dujkovi z jednoty Nový Hrozenkov, br. 

P. Františku Královi z jednoty Uherský Brod, br. Vítězslavu Nováčkovi z jednoty Kuřim a ses. 

Ludmile Šálkové z jednoty Moravské Budějovice a Čestný zlatý odznak br. Josefu Plunderovi 

z jednoty Telč.                 9-0-0 

 

 

b) Pouť na Radhošť 

Br. Juránek: program poutí v Poutní knížce 2017 začíná poutí na Radhošť, která se koná 

v pondělí 1. května. Pouť povede P. Petr Dujka, člen Duchovní rady. 

 

c) Žádost jednoty Opava-Komárov (materiál 7a, 7b) 

Předložena žádost z jednoty o povolení odprodeje orlovny. 

Br. Juránek: je v zájmu organizace, aby budova zůstala v majetku Orla. Z dopisů vyplývá, že 

zástupci jednoty nemají zájem objekt provozovat, ústředí budovu může převést do svého 

majetku, zřídí správce a bude ji spravovat samo. Pak lze žádat o investiční dotace z ústředí. 

Ses. Macková: jednota několik let nežádala ani o dotaci na provoz a údržbu. 

Br. Kamba: z podobné situace v jednotě Hlinsko, kde má ústředí nyní správce, je patrno, že tento 

systém může fungovat; podporuje tento názor. 

Z diskuze vyplynulo, že Orel nemá zájem o převody, příp. prodeje majetků mimo orelské 

prostředí a ústřední sekretariát byl pověřen zahájením úkonů, vedoucích k převodu majetku na 

hlavní spolek Orel.  

 

 

d) Žádost jednoty Dolní Bojanovice (materiál 7c) 

Jednota požádala o příspěvek na účetní a o mobilní badmintonové hřiště.  

Br. Juránek: ústředí podá žádost o dotaci na badmintonové hřiště.  
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Br. Kamba: žádala župa Šilingrova o dotaci na účetní? 

Ses. Macková: župa Šilingrova žádala a dotaci má v návrhu ke schválení na ÚR. Dotační titul 

neumožňuje uvolnit finance na jednoty. 

Br. Čáp: účetní župy Brynychovy dělá podvojné účetnictví ještě dalším třem jednotám. Model 

mohou převzít i ostatní župy. Doporučuje jednotě obrátit se na župu. 

 

e) jednota Krouna 

Ses. Brandejsová: jednota Krouna – zemřeli 3 členové, budou mít župní radu, zjistí situaci v 

jednotě; věkový průměr v jednotě je nad 70 let; orlovna chátrá, je ve velmi špatném stavu. 

Uvažují o zrušení jednoty. Je lépe převést majetek na župu, nebo na ústředí? 

Ses. Macková: ke zrušení jednoty musí být zápis likvidátora. Zatím nějakého hledáme, neznáme 

ještě podmínky soudu, jaké dokumenty budou potřeba, nyní jsme se hlavně zaměřovali na zápisy 

jednot, máme z 80% hotovo a budeme pracovat na rušení nefunkčních jednot. 

 

     

8. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Pronesl závěrečnou modlitbu.  

Přišel P. Kodeda. 

Zasedání bylo zakončeno v 17:00 hodin.   

 

 

 

 


