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Zápis z 25. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 12. března 2018 

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 usnesení 

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

6. Žádost župy Brynychovy 

7. Žádost o půjčku jednoty Křenovice 

8. Příprava ÚR – Směrnice pro činnost Revizní komise 

9. Různé 

10. Závěr 

 

 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva Orla 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. Kellerovou a br. Třináctého. 

VP/388/25   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses.  Kellerovou a br. Třináctého.     9-0-0      

    

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek navrhl po bodu 5 navrženého programu zařadit bod 6 Pronájem budovy na Pellicově. 

Vyzval k dalším návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal 

o programu hlasovat.  

 

VP/389/25   VP schvaluje program dnešního zasedání s navrženou změnou.     9-0-0 

                 

 

4.  Kontrola usnesení  
Přehled přijatých usnesení a jejich plnění bylo předloženo písemně. Ses. Macková stručně 

shrnula rozpracovanost úkolů k dnešnímu dni.    

Přišla ses. Tománková. 

       

VP/390/25   VP bere na vědomí plnění usnesení k 12.3.2018.    10-0-0  
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5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR 

Zpráva TVR 

Br. Třináctý: probíhá příprava kandidátů na hry FICEP; navrhl výši účastnického poplatku 

3.000,-Kč. 

Br. Juránek: souhlasí s návrhem, jednoty mohou účastníkům přispět; možnost nové disciplíny 

v Orlu -  závod v chůzi za 24 hodin.  

Br. Třináctý: došlo ke změnám termínů ústředních akcí: běh na Petřín 8.9.2018, stolní tenis Polná 

(družstva) 5.5.2018,  kuželky v Ratíškovicích 19.5.2018. 

 

VP/391/25   VP schvaluje účastnický poplatek 3.000,-Kč na FICEP hry v Genku. 

9 pro - 0 proti - zdržel se 1 

Přišel br. Kamba. 

 

VP/392/25   VP bere na vědomí zprávu TVR.        11-0-0 

       

 

Zpráva KR 

Br. Juránek: divadelní dílna – na jakou adresu a do kdy mají účastníci zasílat přihlášky?  

Br. Častulík: recitační soutěž Zlatá réva v Kunovicích proběhla minulou sobotu, akce se vydařila. 

Starosta požádal o písemnou zprávu o akci.  

Přišel br. Kodeda. 

 

VP/393/25   VP bere na vědomí zprávu KR.        12-0-0 

 

Zpráva DR 

Br. Kodeda: DR se zabývala poutěmi do knížky, mají výhrady k pouti Hamiltony, není vhodné, 

aby byla mimo národní pouť uvedena ve stejném termínu ještě další pouť. 

Br. Juránek: v Židenicích je nad městskou částí Cyrilometodějský kříž, lze sem putovat každý 

pátek po celý rok. Žádá o doplnění této akce do poutní knížky. 

VP/394/25   VP bere na vědomí zprávu DR a souhlasí s poutěmi, zařazenými do Poutní knížky 

2018.                                                                                            Pro 11- proti 0- zdržel se 1 

 

Zpráva RM 

Ses. Škvařilová: školení hlavních táborových vedoucích se koná 6.-8.4.2018 ve Velké Bystřici; 

FICEP camp v Rumunsku 28.7 – 4.8.2018, navrhla účastnický poplatek 5.000,-Kč , přihlášky lze 

podávat do 15.5.2018, výběr účastníků připraví Rada mládeže pro VP po 15.5.2018 dle počtu 

přihlášených. Navrhla novou akci v kompetenci RM závod RC modelů (ve spolupráci s jednotou 

Tvarožná). 

Ses. Macková požádala o informaci do časopisu. 
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VP/395/25   VP schvaluje účastnický poplatek 5.000,-Kč na FICEP camp a termín pro podání 

přihlášek do 15.5.2018.                     12-0-0 

 

VP/396/25   VP souhlasí se zařazením nové akce Rady mládeže - závod RC modelů.                

12-0-0 

 

VP/397/25   VP bere na vědomí zprávu RM.        11-0-0  

(Br. Častulík mimo místnost) 

Zpráva RS 

Ses. Brandejsová: setkání seniorů 9.4.-11.4. na Velehradě; žádá starostu Orla, zda by mohl 

přítomné dojet pozdravit; setkání jubilantů 13.9.2018; setkání seniorů 23.10.2018; seznamy 

jubilantů budou rozeslány do žup od 70 let po 5 letech; sdružení PTP se rozpadlo, v roce 2008 

byla orelská stuha na praporu PTP, nyní navrhla stuhu PTP připevnit na prapor ústředí na 

hostýnskou pouť.  

 

VP/398/25   VP schvaluje upevnění stuhy PTP na prapor Orla na Hostýnské pouti.   12-0-0 

VP/399/25   VP bere na vědomí zprávu RS.        12-0-0 

Zpráva EHR 

Br. Kamba: EHR očekává výsledek hospodaření Orla k 31.12.2017. 

Ses. Škvařilová: daňové přiznání bude podáno v řádném termínu.  

VP/400/25   VP bere na vědomí zprávu EHR.         11-0-0 

 (Br. Častulík mimo místnost) 

6.  Pronájem budovy na Pellicově 

 

Ústředí Orla sídlí v budově, jejíž majitelem je Biskupství brněnské. K 31.12.2018 vyprší lhůta 

stávající smlouvy o pronájmu. Br. Juránek jednal na biskupství o prodloužení nájmu. 

Z biskupství zaslali návrh nové smlouvy s dobou trvání nájmu do 31.7.2020. Tento návrh byl 

předsednictvu předložen.   

Ses. Macková předložila rozdíly mezi stávající smlouvou a novým návrhem. Nyní bez garáže, 

možností parkování a ploch v přízemí, ale navýšení o cca 500 tis Kč ročně. 

Z důvodu plánovaných změn v podmínkách pro čerpání dotací z MŠMT bude nezbytné na jarním 

zasedání Ústřední rady Orla změnit výši členského příspěvku pro všechny členy bez ohledu věk. 

Br. Třináctý připraví propočty tak, aby vycházela celková částka na požadovaných min 200,- Kč 

na osobu. Část příspěvků by měla tvořit rezervní fond na příp. dofinancovávání dotací. Jednoty 

si musí žádat o dotace z MSMT z programu VIII. Programy MŠMT jsou nastaveny tak, že 

základní články mohou žádat pouze z programu Můj klub. Nelze žádat přes ústředí. Proběhla 

diskuze. 

 

VP/401/25   VP pověřuje br. Třináctého návrhem výše členského příspěvku na rok 2019 

k předložení do Ústřední rady dne 28.4.2018.        12-0-0 

 

VP/402/25   VP nesouhlasí s předloženým návrhem nájemní smlouvy Biskupstvím brněnským a 

pověřuje starostu jednáním o podmínkách, nejpozději do 30.4.2018     12-0-0 
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Odešel br. Častulík a br. Třináctý. 

7. Žádost župy Brynychovy 

Výkonné předsednictvo v minulosti schválilo prodej části pozemku k.č. 236/53 v k.ú. Hradec 

Králové, který je ve vlastnictví župy Brynychovy. V rámci územního řízení k plánovanému 

objektu dal stavební úřad investorovi podmínku zřízení věcného břemene přístupu na pozemek 

župy Brynychovy, který sousedí s budoucí stavbou, a to v šíři 2m. Župa Brynychova požádala 

výkonné předsednictvo o schválené Dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterým 

se zřídí věcné břemeno. Proběhla diskuze. 

 

VP/403/25   VP schvaluje zřízení věcného břemene, které bude zatěžovat část parcely č. 236/53 

v k.ú. Hradec Králové, zapsané na LV 9992 v majetku župy Brynychovy IČO 64808912.   

       9-0-0  

(Br. Kamba mimo místnost) 

8. Žádost o půjčku jednoty Křenovice 

Jednota Křenovice pronajímala část objektu. Pronájem byl nečekaně ukončen a jednota chce 

prostor nabídnout novému zájemci. Je třeba však provést kompletní rekonstrukci prostoru. 

Jednota požádala o bezúročnou půjčku ve výši 280.000,-Kč.  

Br. Juránek: není jasná situace ústředí, zda se bude stěhovat do podnájmu nebo zda bude 

investovat do koupi stavební parcely. Proto o žádosti v současné situaci nenechá hlasovat. Bude 

předloženo na některém dalším zasedání VP. 

Ses Tománková: souhlasila se stažením žádosti jednoty Křenovice. 

Ses. Macková: v současné době má 11 jednot bezúročnou půjčku od ústředí v hodnotě 

1.830.000,- Kč 

  

9. Příprava ÚR – Směrnice pro činnost Revizní komise 

Předseda Ústřední revizní komise br. Čáp předložil návrh směrnice k činnosti revizních komisí 

v orelských župách a jednotách. 

Ses. Macková: k jednání ústřední rady přichystá revizi směrnice O přerozdělení finančních 

prostředků (z důvodu změny výše členských příspěvků). 

 

 

10. Různé 

a) Mimořádně vyplacené dotace z MŠMT za rok 2017 z programu IV 

Ses. Macková předložila přehled mimořádně vyplacených dotací z MŠMT za rok 2017 

z programu IV. Výkonné předsednictvo na svém zasedání dne 4.12.2017 pověřilo starostu Orla 

přerozdělením nevyčerpaných prostředků z MŠMT z programu IV. 

 

VP/404/25   VP bere na vědomí použití finančních prostředků MŠMT program IV určených 

k vyčerpání ústředí a bere na vědomí seznam jednot a žup, kterým byla původní dotace navýšena. 

10-0-0 

 

b) Účetní ses. Škvařilová podala informaci, že při kontrole úhrad vystavených faktur byla 

zjištěna chybně fakturovaná částka. Žádáme generální sekretářku o vyřešení s jednotou Brno-

Komín. 

 

VP/405/25   VP ukládá generální sekretářce vyřešit chybně vystavenou fakturu.   10-0-0 
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c) Janušův festival dětských chrámových sborů a schol 

Ses. Macková informovala o dotazu pořadatelů Janoškova festivalu, zda by se některá z českých 

jednot nechtěla zúčastnit se svým dětským sborem nebo scholou. Informace byla již do jednot 

rozeslána. 

 

 

d) Nový registr MŠMT 

Ses. Macková informovala o přípravách ústředí a příp. vypracování metodiky pro župy a jednoty 

v návaznosti na GDPR. MŠMT chystá nový registr, na který se budou vázat dotace. Příští týden 

se koná školení, zúčastní se ses. Jurečková a br. Třináctý. 

  

Odešel br. Kamba. 

 

e) Proběhla diskuze ohledně trvající situace v jednotě Uherské Hradiště. Podle předsedy ÚRK je 

hlavním problémem nedostatečná komunikace mezi oběma stranami. 

 

Odešla ses. Kellerová a ses. Brandejsová. 

 

Proběhla diskuze, žádné usnesení nebylo přijato. 

 

 

9. Závěr 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. P. Kodeda udělil požehnání. Jednání bylo 

zakončeno v 18:30 hodin.  


