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Zápis z 10. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 27.června 2016 
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 a EHR 
6. Žádosti z jednot 
7. Různé 
8. Závěr 

 
1. Zahájení – orelská modlitba 
Jednání zahájila ses. Macková a omluvila starostu br. Juránka, který se dostaví později, 
všechny přivítala a požádala předsedu DR br. P. Kodedu o zahájení zasedání modlitbou. 
 
Konstatovala, že jednání VP je usnášeníschopné. 
 
2.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 
Ses. Macková jmenovala zapisovatelku dnešního jednání ses. Mackovou a Škvařilovou, 
navrhla ověřovatele zápisu – br. Třináctého a ses. Brandejsovou, požádala o jejich schválení.  
VP/153/10 VP schvaluje ověřovatele zápisu – ses.Brandejsovou a br. Třináctého        9 – 0 –  0    
 

3.  Schválení bodů programu 
Ses. Macková – na základě podnětu předsedy ÚRK navrhuje doplnit bod 5 a za ostatní zprávy 
zařadit zprávu ÚRK. Br. Čáp podá informace o provedených kontrolách v jednotě Uherské 
Hradiště.  
 
VP/154/10 VP schvaluje program dnešního jednání se změnou.                                    9 – 0 – 0 
 
 
4.  Kontrola plnění usnesení   
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP k dnešnímu dni.  K usnesení VP/152/9 
ohledně historického kroje podala vysvětlení ses. Brandejsová. Poslední schválený návrh kroje 
byl schválen v r. 1921, uje směrnice, kde je kroj popsán a podle něj by se současné repliky 
měly šít. Bohužel se nyní doplňují i prvky, které ke kroji ofic. nepatří. Rada seniorů zpracuje a 
předloží materiál. 
 

VP/155/10 VP bere na vědomí stav plnění usnesení VP.                                             9 – 0 – 0 
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5.  Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK  
Zpráva TVR  
Br. Třináctý – TVR se sešla 8.6., projednávala hry ve Francii, kalendář akcí na rok 2017 a 
nominaci na zimní hry 2017. Zpráva bude dodána písemně. 
Br. Častulík informoval o cyklopouti v roce 2017 po Francii v termínu 21.-28.7.2017. 
Ubytování zajištěno přes FICEP. 
Proběhla diskuze o atletice v Hradci Králové. TVR uvažuje o změně místa – malá účast 
českých účastníků. 
TVR navrhuje nominovat na zimní hry v Německu v Bad Hindelangu ve dnech 9.-12.3.2017 
celkem 12 účastníků – 7 běžkařů, 4 sjezdaře a 1 vedoucí. Letos proběhlo soustředění, kde byla 
zahájena nominace. 
 
VP/156/10 VP bere na vědomí zprávu TVR a zprávu o stavu příprav na hry Ficep 2016 ve 
Francii.                                                                                                                             9 – 0 – 0 
VP/157/10 VP děkuje jednotě Hradec Králové za uspořádání atletických závodů        9 – 0 - 0                                                                                                                         
VP/158/10 VP schvaluje nominaci 12ti účastníků – 7 běžkařů, 4 sjezdaři a 1 vedoucí na zimní 
hry Ficep 2017 v Německu.                                                                                             9 – 0 – 0 
VP/159/10 VP ukládá TVR předložit termíny akcí a požadavky na rozpočet v roce 2017 do 
31.7.2016                                                                                                                          9 – 0 - 0                                                                                                                         
 
Zpráva KR  
Br. Brhel – podal zprávu o proběhlé akci Cantate v Luhačovicích. Větší zájem než loni, 
proběhla kampaň v mnoha médiích, nezájem propagovat akci projevila TV NOE a Proglas. KR 
vyhlásila literární soutěž, na Svatováclavské révě plánují přečíst vítězné práce. Do plánu akcí 
navrhují zařadit Varhaní koncert (Brno) a folklorní festival (Brno). Bude předložen rozpočet 
akcí. Termíny tradičních akcí v roce 2017 – Ples v Ratíškovicích 25.2., Divadelní dílna 21.-
23.4., Cantate v Luhačovicích 3.6., Svatováclavská réva 7.10. 
 
VP/160/10 VP bere na vědomí zprávu KR.                                                                    9 – 0 – 0 
VP/161/10 VP ukládá KR předložit termíny akcí a požadavky na rozpočet v roce 2017 do 
31.7.2016                                                                                                                           9 – 0 - 0                                                    
 
Zpráva DR  
Br. P. Kodeda – DR se sešla 23.5. Písemná zpráva bude dodána. Členové DR si „rozebrali“ 
poutě dle Poutní knížky a rozdělili tak, aby každou podpořil svojí účastí člen DR. Příprava 
hlavní pouti na sv. Hostýn. Sobotní mše sv. P.Petr Dujka, křížové cesty P. Pavel Kopecký. 
Ses. Macková vyzvala DR o podklady a seznam poutních míst na rok 2017. 
 
VP/162/10 VP bere na vědomí zprávu DR                                                                     9 – 0 – 0 
VP/163/10 VP ukládá DR předložit termíny akcí a požadavky na rozpočet v roce 2017 do 
31.7.2016                                                                                                                           9 – 0 - 0                                                  
                                                                                                                    
 
Zpráva RM   
Ses. Škvařilová – RM finišuje s přípravou FICEP kempu na Velehradě. Celkem 51 účastníků, 9 
vedoucích a 10 organizační tým, schola z Vyškova, předtančení jednota Kelč, zahájení 23.7. ve 
20.00hod 
 
VP/164/10 VP bere na vědomí zprávu RM                                                                   8 – 0 – 1 
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VP/165/10 VP ukládá RM předložit termíny akcí a požadavky na rozpočet v roce 2017 do 
31.7.2016                                                                                                                         9 – 0 - 0                                
 
 

Zpráva RS  
 

Ses. Brandejsová – RS zasedala dnes, oživí směrnici o historickém kroji, příprava setkání 
jubilantů 15.9. v 9.00 hod, většina žup neodpověděla na výběr jubilantů, RS vybrala sama, RS 
provede výběr těch starších, kterým se pošle blahopřání, příprava setkání seniorů v Brně 27.10. 
 
VP/166/10 VP bere na vědomí zprávu RS                                                                      9 – 0 – 0 
VP/167/10 VP ukládá RS předložit termíny akcí a požadavky na rozpočet v roce 2017 do 
31.7.2016                                                                                                                           9 – 0 - 0                                                                                                                         
                   
Zpráva EHR  
Br. Kamba – jednání EHR bude za 14 dní, příprava setkání zástupců žup, kteří se zabývají 
ekonomikou. 
Br. Častulík – navrhuje poslat informace o možnosti podání žádostí o dotace na MŠMT i na 
emailové kontakty OFL.  
 
VP/168/10 VP bere na vědomí zprávu EHR                                                                   8 – 0 – 1 
VP/169/10 VP ukládá sekretariátu zaslat informace o možnostech podání žádosti o dotace 
z MŠMT na emailové kontakty v rámci OFL.                                                                  9 – 0 – 0 
  
Zpráva ÚRK  
Br. Čáp informoval o proběhlých kontrolách v jednotě Uherské Hradiště. Členská základna 
nedostávala informace o zisku příp. ztrátách, Rada jednoty se nezajímala, je ze stanov pověřena 
výkonem práv, vkládány osobní půjčky jednatele, smlouvy za s.r.o i za jednotu podepisuje 
jeden člověk, zřejmě neplatné, dle Obchodního zákoníku lze pouze se souhlasem valné 
hromady.  
Br. Kamba na Radě jednoty je trestně právní odpovědnost, Umí jednatel prokázat původ 
milionových částek zapůjčených do společnosti?  
Dostavil se br. Juránek 
Ses. Macková – kontroloval někdo odvody tržeb?  
Br. Častulík – je nový starosta, snaží se v jednotě situaci řešit bez dalších odpovědných 
kontrolních orgánů 
 
VP/170/10 VP bere na vědomí zprávu ÚRK  a  doporučuje župě Velehradské pozastavit 
jednotě Uherské Hradiště čerpání dotací z MŠMT do vyřešení administrativních nedostatků 
v hospodaření společnosti s ručením omezeným, zřízené jednotou.                               10 – 0 - 0                      
 
6. Žádosti z jednot 
 
Moravské Budějovice 
Na jednání se dostavil starosta jednoty Petr Žák a ses. Žáková. Odpověděli na dotazy členů VP, 
informovali o bohaté činnosti jednoty a využití objektu. Od září přejdou děti do školky, zřízené 
biskupstvím. Část bude v Orlovně, cca 20 dětí (hlídací služba), dotace z města, sponzoři. 
Půjčku 200.000,- Kč by využili na provozní náklady (dovážení obědů) a opravy v herně. 
Ses. Brandejsová – bohatou činnost zajišťuje spousta jednot v orlovnách a dobrovolnicky. 
Ses. Tománková – hlídací služby jsou komerční záležitost, lze nastavit tak, aby nebyly ztrátové 
Br. Juránek – uváděná částka 25,- Kč/na hodinu za dítě je standartní, navrhuje půjčku schválit 
s návratností 3 roky 
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Ses. Tománková navrhuje splátky 4x50.000,- Kč 
 
 
VP/171/10 VP schvaluje půjčku ve výši 200.000,- Kč jednotě Moravské Budějovice na 
provozní náklady a stavební úpravy v Orlovně, se splátkami 50.000,- Kč ročně.           10 – 0 - 0 
 
 
Oldříš 
Jednota Oldříš žádá o příspěvek na rekonstrukci havarijního stavu vnitřních rozvodů vody a 
kanalizace. Dle předloženého rozpočtu budou náklady činit 63.000,- Kč. 
Ses. Brandejsová popsala situaci a doporučuje, projednala s jednotou možnost půjčky 
Ses. Macková byla v orlovně, je ve špatném stavu a navrhuje poskytnout půjčku 
Br. Juránek navrhuje 40.000,-Kč 
 
VP/172/10 VP schvaluje půjčku ve výši 40.000,- Kč jednotě Oldříš na opravu havarijního 
stavu rozvodů vody a kanalizace v Orlovně, se splátkami 20.000,- Kč ročně.           10 – 0 - 0 
 
Odešel br. Kamba. 
 
7. Různé 
 
Dotace z MŠMT 
Ses. Macková předložila přehled žup a jednot, které k dnešnímu dni nemají proveden řádný a 
kompletní zápis do Veřejného rejstříku. Vzhledem k tomu, že jsou mezi nimi i příjemci dotací 
z MŠMT a subjekt, který neprovede zápis do konce roku 2016 dle Občanského zák. zaniká, 
navrhuje podmínit čerpání provedením zápisu. Podmínky a povinnosti dotačního titulu 
přesahují do roku 2017. 
 
 
VP/173/10 VP schvaluje vyplacení finančních prostředků z MŠMT jednotám po té, co budou 
mít proveden kompletní zápis do Veřejného rejstříku na Krajském soudě v Brně .        9 - 0 – 0 
 
Zelený ostrov z.s. 
Ses. Macková podala informace, na základě rozhodnutí Ústřední rady byly provedeny veškeré 
administrativní úkony k vystoupení. Orel obdržel dotaci na činnost ve výši 440.000,- Kč.  
Navrhuje, aby částka byla použita na krytí nákladů na účast sportovců na Ficep hrách ve 
Francii. 
 
VP/174/10 VP schvaluje rozpočtové opatření č. 2, příjem do kapitoly P30  dotace Zelený 
ostrov ve výši 440.000,- Kč a výdej do kapitoly C5 Ficep hry ve Francii ve výši 440.000,- Kč. 
                                                                                                                                         9 – 0 – 0 
Dotace župám 
Ses. Macková – stejně jako loni ústřední rada vyčlenila částku 200.000,- Kč na podporu 
podvojného účetnictví v župách. Navrhuje stejný postup rozdělení – na základě prohlášení župy 
bude částka rozdělena dle počtu členů v župách, které se přihlásí a zašlou vyplněné prohlášení 
do 15.7. 
 
VP/175/10 VP schvaluje rozdělení dotace ve výši 200.000,- Kč na podporu podvojného 
účetnictví v župách  na základě čestného prohlášení a počtu členů v župě. 
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Velehrad 4.-5.7. 
Ses. Macková – každoročně Orel pořádá Soutěž ve fotbalových dovednostech a Propinkejte se 
na Velehrad. Pořadatelsky zajišťuje br. Nováček,  ses. Škvařilová a župa Velehradská – br. 
Třináctý, Basovník a Gazárek 
Br. Častulík – prosí zaslat na jednoty výzvu k účasti na setkání u hrobu Mons. Jana Šrámka dne 
5.7.2016 v 9.00 hod, pokud možno s prapory. 
 
 
Příští zasedání VP bude výjezdní na Sv. Hostýně  v sobotu 20.8.2016 v 19.00 hod ve 
společenské místnosti v 1.patře v Poutním domě č. 1 
 
8. Závěr 
 
Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Br. P. Kodeda udělil všem požehnání na 
cestu. 
 
Zasedání bylo zakončeno v 17,35 hodin. 
 

                                                                                              ……………………………………..                                                                  

                                                                                                                              Ing. Stanislav Juránek 
                                                                                                               starosta Orla   
Zapsala: 

Ses. Macková ………………………………………… 

 

Ses. Škvařilová ………………………………………… 

 

Ověřili: 

 

Br. Třináctý …………………………………………… 

 

Ses. Brandejsová ………………………………………… 

 


