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 Zápis z 35. zasedání Výkonného předsednictva Orla 

konaného dne 28. dubna 2019 

v orlovně v Bořitově, Pod Kostelem 1 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

Program: 

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

2. Schválení bodů programu 

3. Vyznamenání 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

1.  Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

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

dnešního jednání ses. Jurečkovou, navrhl ověřovatele zápisu br. Třináctého a br. Sedláčka. 

VP/553/35   VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Třináctého a br. Sedláčka.                   9-0-0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Schválení bodů programu 

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

o programu hlasovat.  

 

VP/554/35  VP schvaluje program dnešního zasedání.       9-0-0 

   

 

3. Vyznamenání 

Návrhy na vyznamenání – do dnešního dne byly doručeny následující návrhy na vyznamenání.  

 

Čestné uznání  

Rada jednoty Boskovice navrhla vyznamenání za dlouhodobou činnost a přínos Orlu na úrovni 

jednoty nečlenu Orla Paedr. Aleši Bártovi a dále těmto členům jednoty Boskovice: Viktor 

Kejík, Cyril Kolář, František Cvrkal, Ing. František Fiala, Petr Fučík, Ing. Michal Knődl, 

Vlasta Mlatečková, Ludmila Oujeská, Ladislav Oujeský, Marek Oujeský, Ing. Jaroslav 

Parma, Ing. Zdeněk Sedlák. 

Rada župy Krekovy navrhla vyznamenání za dlouhodobou činnost a přínos Orlu na úrovni župy  

členům: Marie Flochová (jednota Boskovice), Ing. Michal Škvařil (jednota Synalov), Jiří 

Hasoň (jednota Blansko).     

Marie Zdvihalová, jednota Měřín/župa Kubišova. Jednota navrhla vyznamenání za 

dlouhodobou činnost v radě jednoty, u příležitosti životního jubilea. 
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Jana Hložková, jednota Hulín/župa Urbanova. Župní starosta navrhuje vyznamenání 

za celoživotní práci a obnovu jednoty, u příležitosti životního jubilea. 

František Rafaja, jednota Holešov/župa Urbanova. Župní starosta navrhuje vyznamenání 

za celoživotní práci, aktivitu při obnově jednoty po roce 1989. 

VP/555/35   VP uděluje Čestné uznání Orla br. Paedr. Aleši Bártovi z jednoty Boskovice, br. 

Viktoru Kejíkovi z jednoty Boskovice, br. Cyrilu Kolářovi z jednoty Boskovice, br. Františku 

Cvrkalovi z jednoty Boskovice, br. Ing. Františku Fialovi z jednoty Boskovice, br. Petru Fučíkovi 

z jednoty Boskovice, br. Ing. Michalu Knődlovi z jednoty Boskovice, ses. Vlastě Mlatečkové 

z jednoty Boskovice, ses. Ludmile Oujeské z jednoty Boskovice, br. Ladislavu Oujeskému 

z jednoty Boskovice, br. Marku Oujeskému z jednoty Boskovice, br.  Ing. Jaroslavu Parmovi 

z jednoty Boskovice, br.  Ing. Zdeňku Sedlákovi z jednoty Boskovice, ses. Marii Flochové 

z jednoty Boskovice, br. Ing. Michalu Škvařilovi z jednoty Synalov, br. Jiřímu Hasoňovi z jednoty 

Blansko, ses. Marii Zdvihalové z jednoty Měřín, ses. Janě Hložkové z jednoty Hulín a br. 

Františku Rafajovi z jednoty Holešov.            9-0-0 

 

Čestný zlatý odznak 

Bohumil Šmíd, jednota Měřín/župa Kubišova. Župní starosta navrhl vyznamenání 

za dlouholetou práci na úrovni jednoty i župy, za aktivitu při obnově jednoty, u příležitosti 

životního jubilea. 

VP/556/35   VP uděluje Čestný zlatý odznak br.  Bohumilu Šmídovi z jednoty Měřín.    9-0-0 

 

4. Různé 

 

a) Žádost župy Brynychovy 

Na župním sjezdu byl schválený záměr opravy fasády župní orlovny. Oprava bude hrazena 

z vytvořené rezervy a z dotace od města. Župa předložila Smlouvu o dílo a požádala 

o souhlas s uzavřením smlouvy nad 1 mil. Kč.  

 

VP/557/35   VP uděluje souhlas župě Brynychově s uzavřením smlouvy nad 1 mil. Kč za 

účelem opravy fasády župní orlovny.          9-0-0 

 

 

b) Žádost jednoty Havlíčkův Brod 

Jednota požádala o vydání souhlasu k uzavření smlouvy nad 1 mil. Kč v projektu, který je 

zpracován a podáván na základě žádosti o podporu projektu „Cesta za novou prací“ 

z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je personálně a ekonomicky připravený 

k realizaci. Výkonné předsednictvo žádost projednalo a vyzvalo jednotu informovat ústředí 

Orla, zda projekt uspěl a bude realizován a o dalších podmínkách. 

 

VP/558/35   VP uděluje souhlas jednotě Havlíčkův Brod k uzavření smlouvy nad 1 mil. Kč 

v dotačním titulu z Operačního programu Zaměstnanost.       9-0-0 
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c) Ses. Macková předložila žádost společností Organizačně správní institut a Mawen 

partners s.r.o. Obě společnosti byly se souhlasem vlastníka objektu u Orla v nájmu na 

Pellicově. Nyní žádají o zapsání sídla na Obchodním rejstříku v sídle Orla na Kurské 

792/3 v Brně. Jednalo by se pouze o zápis, žádné prostory by neměly k dispozici, pouze 

by byla umístěna schránka pro příjem pošty. Kontaktní místa by obě firmy měly jinde. 

 

VP/559/35   VP souhlasí s umístěním sídla společností Organizačně správní institut a 

Mawen partners s.r.o na adrese Kurská 792/3, Brno.         9-0-0 

 

 

5. Závěr 

 

Br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Jednání bylo zakončeno ve 14:00 hodin. 

 

 

 

 


