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Zápis z 13. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 13. září 2021 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno. 

 
 

Přítomni – viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení  

3. Hodnocení orelské pouti na Hostýně 

4. Zpráva z jednání URK  

5. Žádosti o finanční výpomoc 

6. Vyznamenání  

7. Různé  

8. Závěr 

 

1.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

Br. Juránek konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. Jmenoval zapisovatelkou 

dnešního jednání ses. Horákovou, navrhl ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Kodedu. 

VP/13/182   VP schvaluje ověřovatele zápisu ses. Brandejsovou a br. Kodedu                 6 -0-0   

   

 

2. Kontrola usnesení  
Ses. Macková stručně shrnula přijatá usnesení a přečetla veškerá usnesení, která byla přijatá i per 

rollam.     

Je potřeba sestavit podmínky na výběrové řízení na generální sekretářku a je pověřen br. Juránek 

k sestavení požadavků.  

 

VP/13/183  VP bere na vědomí kontrolu usnesení a potvrzuje přijatá – příloha č. 1         6-0-0                                

 

 

3.  Hodnocení orelské pouti na Hostýně 

Ses. Macková  - ohlasy na pouť byly dobré, počasí přálo, organizačně jsme to zvládli.  

Předpokládaný počet účastníků kolem 2000 lidí.  

Běh  - zúčastnilo se přes 100 sportovců.  

Mozaika sv. Cyrily a Metoděje - Köhlerova známá litografii z roku 1912  převeden na keramický 

obraz zpodobňující sv. Cyrila a Metoděje a je umístěný na vnější zadní stěně baziliky. Dílo je 

Vojtěcha a Passionarie Paříkových –  dar v hodnotě 30 000,-  

 

VP/13/184 schvaluje poskytnutí daru Matici svatohostýnské ve výši 30.000,- Kč na keramickou 

mozaiku  sv. Cyrila a Metoděje a bereme na vědomí hodnocení orelské pouti.  

6-0-0        

4. Zpráva z jednání ÚRK 

Br. Čáp reagoval na jednání ÚRK – podal vysvětlení k zápisu - příloha číslo 2. Byla provedena 

opětovná kontrola vyúčtování a smluv, týkajících se ME. Vše je v pořádku.  

Před ÚR proběhne standardní kontrola za 1. pololetí 2021.  

 

VP/13/185   VP bere na vědomí zprávu ÚRK.                                                                      6-0-0 



    OREL  
 
 

 
Orel, Kurská 792/3, 625 00 – Brno; IČ: 00544833,  e-mail: ustredi@orel.cz, www.orel.cz  

2 

5. Žádosti o finanční výpomoc 

 Jednota Nivnice  - žádost o půjčku 300 tis po dobu 10 let.  Jednota žádá na opravy 

orlovny, již investovali 950 000,-.  Je třeba zjistit, jaké dotace již zkoušeli získat nebo 

mají podané.. Abychom je mohli podpořit, je třeba vědět, zda práce probíhají v souladu 

s příp. stavebním povolením. Doporučujeme zrevidovat výši nájmů, další informace o 

dotacích - z NSA na provoz a údržbu a z kraje, z obce. Příloha 3  

VP/13/186 VP projednala žádost jednoty Nivnice a doporučuje jednotě zajistit financování i 

z jiných zdrojů a podat novou žádost na ústředí na dofinancování projektu.     6-0-0                                                                                                     

 Jednota Dolní Čermná  - žádost o dataci na dofinancování 60 tis. nebo 150 000,- 

půjčky než jim donátor zaplatí zpětně - příloha 4. Nutno projekt celý zafinancovat, část 

uhradí z vlastních zdrojů. 

VP/13/187 - VP schvaluje dotaci ve výši 60 000,-Kč na dofinancování projektu rekonstrukce 

Orlovny a  půjčku ve výši 90.000,-Kč splatnou do 30. 6. 2022                     6-0-0  

 Jednota Náklo-Mezice – žádost na příspěvek na akci RM na ozvučení v hodnotě 

6000,- Příloha 5 

P/13/188    VP schvaluje příspěvek 6.000,- Kč na ozvučení akce RM v jednotě Náklo-Mezice.               

6-0-0  

 Jednota České Budějovice – žádost o odložení splátky dle smlouvy - příloha 6 

VP/13/189  VP schvaluje odložení splátky o jeden rok jednotě České Budějovice ve výši 

20.000,-Kč.                                           6-0-0  

 Frenštát pod Radhoštěm – žádost o souhlas s rekonstrukcí střechy a vybudování bytů 

v podkroví Orlovny. Investice jiného subjektu - příloha 7. Proběhla diskuze. Právně lze 

situaci řešit, ale členové VP nesouhlasí s výstavbou bytů.  Doporučuje podat žádost na 

rekonstrukci střechy z programů NSA, v případě získání dotací je Orel ústředí připraven 

s pomocí dofinancování.  

VP/13/190    VP neschvaluje předložený záměr projektu na výstavbu bytů v objektu Orlovny ve 

Frenštátě pod Radhoštěm.  

 6-0-0  

 Orel jednota Ostrava Třebovice   - smlouva o služebnosti - příloha 8 

VP/13/191     VP souhlasí s předloženou smlouvou za podmínky, že v bodě 1 článek 3 bude 2x  

upřesněno omezení hmotnosti vozidel do 3,5t. : 

Oprávněná ze služebností má právo jezdit přes geometrickým plánem vymezenou část 

služebného pozemku vozidly do 3,5t  a současně služebnost cesty zakládá právo, aby přes 

geometrickým plánem vymezenou část služebného pozemku jezdily vozidly do 3,5t jiné osoby,  

které k oprávněné osobě přijíždí nebo od ní odjíždí.                                                              6-0-0  
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 Pozemek v obci Hrušky  - pozemek u kostela je v majetku Orla. Žádost o prodej 

pozemku velikosti 97m2 podal pan Jiří Barbořák, bytem Hrušky – příloha 9 

VP/13/192   VP nesouhlasí s prodejem pozemku a pověřuje jednáním a zjištěním dalších 

informací na farním úřadě v Moravské Nové Vsi starostu Stanislava Juránka.                                                                                                                 

6-0-0  

8. Vyznamenání  

Do dnešního dne byly doručeny následující návrhy na vyznamenání. Návrhy na vyznamenání 

jsou v souladu se směrnicí Orla č. 9. 

Četné uznání:  

Jiří Majvald  - jednota Orlice k životnímu jubileu 90 let za velký podíl při obnově Orla a místní 

orlovny po roce 89, pravidelně se zúčastňoval akcí jednoty a župy a akcích RS.  

Mgr. Jitka Čechová – jednota Bystřice n. Pernštejnem, za obětavou činnost a přínos v oblasti 

kultury v jednotě  

Karel Smejkal – jednota Bystřice n. Pernštejnem, za obětavou činnost jako starosta v jednotě 

Bystřice n. Pernštejnem 

VP/13/193   VP schvaluje četné uznání  Jiřímu Majvaldovi z jednoty Orlice, Mgr. Jitce 

Čechové a br. Karlovi Smejkalovi z jednoty Bystřice n. Pernštejnem.                                                 

6-0-0 

Medaile za zásluhy  - bronzová:  

Josef Častulík – jednota Drnovice u Val. Klobouk za mimořádnou aktivitu jako člen TVR, za 

organizace zahraničních cyklopoutí a jako dlouholetý starosta župy Velehradské.  

Bohuslav Čáp – jednota Hradec Králové – za obětavou činnost v jednotě, jako starosta župy 

Brynychovy a na úrovni ústředí jako předseda revizní komise.  

Josef Holomek – jednota Křenovice – za obětavou činnost v jednotě Křenovice a za dlouholeté 

působení ve vedení župy Klapilovy.  

VP/13/194  VP doporučuje ke schválení ÚR bronzovou Medaili za zásluhy Josefu Častulíkovi, 

Bohuslavu Čápovi a Josefu Holomkovi                                             6-0-0 

9. Různé  

VP/13/195  VP  zplnomocňuje ses. Kellerovou k zastupování Orla při jednáních Sportovního 

kolegia Moravsko-slezského kraje.                                                                                   6-0-0 
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JUDr. Focko: Dle usnesení soudu je JUDr. Focko povinen uhradit Orlu částku cca 300 tis. Kč. 

Polovina částky byla zaplacena, nyní žádá dlužník o splátkový kalendář.  

VP/13/196  VP souhlasí se splátkami JUDr.Focka ve výši 15.000,- Kč měsíčně.           6-0-0                                                               

 

Běžecká časomíra – navýšení ceny, starosta navrhuje podpořit běhy - Bystřice pod Hostýnem, 

Blažovice a Česká Třebová.  

VP/13/197 VP  schvaluje příspěvek na časomíru jednotám Bystřice pod. Hostýnem, Blažovice 

a Česká Třebová  do výše 10 000,-                                                                                        6-0-0 

 

Termín ÚR  - navržen termín ÚR a následující program  

1) Zahájení – orelská modlitba 

2)      Volby orgánů ÚR 
-          volba předsedajícího a pracovního předsednictva 
-          volba mandátové komise 
-          volba návrhové komise 
-          volba ověřovatelů a určení zapisovatelů zápisu 
3)      Schválení bodů programu 
4)      Slovo starosty 
5)      Zpráva mandátové komise 
7)      Kontrola usnesení z jednání ÚR 
9)      Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 
10)  Zpráva ÚRK 
11)  Schválení kalendáře ústředních akcí na rok 2022, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

12) Rozpočet 

- průběžné plnění rozpočtu 2021 

- návrh rozpočtu na rok 2022 
13)  Různé 

14) Závěr 
 

VP/13/198  schvaluje termín a program konání Ústřední rady dne 13. 11. 2021. Místo bude 

upřesněno.                                                                                                                             6-0-0 

 

 

Ses. Brandejsová poděkovala zaměstnancům ústředí za pomoc na Setkání jubilantů.  

 

 

10. Závěr 
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Br. Juránek poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 

 

 

 

V Brně, dne 13. září 2021  

 

 

……………………………. 

     Ing. Stanislav Juránek 

  starosta Orla 

 

 

Zapsala: Kristina Horáková …………………………….. 

 

 

Ověřili: Alvarez Kodeda    ..…………………………….. 

 

 

  Marie Brandejsová…………………………….. 

 

 


