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Zápis z 2. zasedání Ústřední rady Orla 

konaného dne 20. června 2020 

v orlovně v Bořitově, Pod Kostelem 1 
 

Přítomni – viz prezenční listina 
 

Program:  

1. Zahájení – orelská modlitba 

2. Volby orgánů ÚR  

– volba předsedajícího  

- volba pracovního předsednictva 

- volba mandátové komise  

- volba návrhové komise  

- volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

3. Schválení bodů programu  

4. Slovo starosty  

5. Zpráva mandátové komise  

6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR 

7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva  

8. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS  

9. Zpráva ÚRK  

10. Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2019  

11. Majetkové záležitosti – objekt na Vranovské 

12. Různé  

13. Závěr 

 

 

Od 8:30 hodin byla v kostele sv. Jiří v Bořitově slavena mše svatá za živé i zesnulé orly a celou 

orelskou organizaci. Následně pokračovalo jednání Ústřední rady Orla. 
 
 

1. Zahájení – orelská modlitba 

Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné a spolu s bratrem Jůzou zahájil jednání orelskou 

modlitbou. Mandátová komise oznámila, že přítomno je 27 delegátů z celkového počtu 44. 

Dnešní jednání Ústřední rady Orla je usnášeníschopné. 
 

 

2.  Volba orgánů ÚR 

Br. Juránek konstatoval, že byl předsednictvem navržen předsedajícím dnešního jednání. Navrhl 

pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková, ses. Jurečková, br. Třináctý a br. Sedláček. 

Navrhl členy mandátové komise ses. Brandejsovou a br. Dokoupila, členy návrhové komise br. 

Čápa a br. Moudrého, ověřovatele zápisu br. Gardáše a br. Nováčka a určil zapisovatelku ses. 

Jurečkovou. 

 

ÚR/2/1   ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo  

ve složení ses. Macková, ses. Jurečková, br. Sedláček a br. Třináctý.         všichni pro

       

 

ÚR/2/2   ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení ses. Brandejsová a br. Dokoupil. 

všichni pro 
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ÚR/2/3   ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Moudrý.        všichni pro 

 

ÚR/2/4   ÚR schvaluje ověřovatele zápisu br. Gardáše a br. Nováčka.        všichni pro 

 

 

3.  Schválení bodů programu 

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

Ses. Macková: navrhla doplnění programu o bod Úprava stanov. 

Br. Kamba: je proti návrhu. Návrh na změnu stanov neprojednalo výkonné předsednictvo. 

Br. Jůza: navrhuje bod zařadit a během jednání projednat, co bude odsouhlaseno. V navrženém 

programu není uvedena volba do odborných rad, navrhuje tento bod zařadit, dále navrhuje zařadit 

bod Vzdělávání v Orlu.   
 

ÚR/2/5   ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 20. 6. 2020 doplněný o bod 

12. Úpravy stanov, bod 13. Volba do odborných rad a 14. Vzdělávání v Orlu.        

pro 24, proti 0, zdržel se 1 

 

4.  Slovo starosty  
Br. Juránek: poděkoval členům Orla za zapojení se v době pandemie koronaviru do šití roušek, 

pomoci při distribuci hygienických pomůcek, pomoci starým a opuštěným lidem. Požádal 

delegáty o vyřízení poděkování do jednot.  

Nejvýznamnější sportovní akcí v ČR v letošním roce bylo Mistrovství Evropy kněží ve futsalu, 

ostatní akce (březen–květen) byly zrušeny. Poděkoval delegátům, že jsme usnášeníschopní i 

v dnešní době koronaviru. Mimo koronavir jsou v naší republice oblasti sužované záplavami. 

Z dnešního jednání se omluvila ses. Kellerová, která likviduje následky povodně. Starosta citoval 

slova básníka Jana Zahradníčka „Modlitbou zasahovat sám střed dění“. Br. Juránek povzbudil 

k obnovení orelské činnosti. Ve sportovní oblasti po koronaviru je vše jinak. Národní sportovní 

agentura začala fungovat, začne přerozdělovat dotace. Každá orelská akce je důležitá i z hlediska 

duchovního, máme šanci pomoci dobré věci. Z důvodu koronaviru muselo být zrušeno mnoho 

orelských akcí i v jednotách. V Praze byl po letech znovu postaven Mariánský sloup. Postavení 

sloupu má mnoho odpůrců. Sloup mohl být postaven díky tomu, že v nouzovém stavu nelze 

provádět demonstrace.   

V ČR jsou dvě místa, kde si připomínáme vítězství nad Švédy: dne 15. srpna si to připomeneme 

v Praze při posvěcení Mariánského sloupu, v Brně se uskuteční připomínka záchrany města 

před Švédy. Vzpomenul Martina Středu, u něhož má být zahájen proces beatifikace. Martin 

Středa se nemalou měrou podílel na obraně města proti Švédům.  

Blíží se obnova významných orelských akcí. Br. Juránek se na nich rád setká s našimi členy. 

Zdař Bůh! 

 

Br. Slavotínek: modlitby a prosby jsou potřebné, potvrzuje to vlastní zkušeností, modlitba 

za něco a pro někoho má význam. 

 

ÚR/2/6   ÚR bere na vědomí zprávu starosty Orla.         všichni pro 

                            

  
 

 5.  Zpráva mandátové komise 
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Br. Dokoupil: z celkového počtu 44 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 27. Dnešní 

jednání je usnášeníschopné. 

 

 

6. Kontrola usnesení ÚR (materiál 6) 

Členové ÚR obdrželi přehled přijatých usnesení ÚR písemně. 

Ses. Macková: minulá ÚR volila odborné rady. Samostatným bodem programu bude volba 

předsedy Rady mládeže a místopředsedy Kulturní rady, změny akcí v kalendářích odborných rad 

dnes zazní, změna stanov samostatný bod programu. 

Br. Juránek vyzval k dotazům a připomínkám. 

 

ÚR/2/7   ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR.          všichni pro 

 

 

7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 7, 7 a, 7b) 

Členové ÚR obdrželi písemný soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného předsednictva 

Orla od podzimního zasedání ústřední rady a přehled účasti členů VP na jednáních.  

Br. Juránek: vyzval k dotazům a připomínkám. 

 

ÚR/2/8   ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.         všichni pro 

  

 

8. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS  

 

Zpráva TVR 

Br. Třináctý: Tělovýchovná rada zasedala pouze jednou od minulého jednání ústřední rady. 

Hlavním bodem bylo jmenování nových garantů: Dominik Plšek garantem za fotbal a Eduard 

Maňák garantem pro sjezdové lyžování.  Plavání – bylo navrženo plavání smíšených štafet. 

Bodování v OBL v Cyrilo-Metodějském maratonu. Proběhlo rozlosován dvojic do soutěže o 

Pohár kardinála Berana, přihlásilo se 9 jednot, první kolo proběhne do začátku července. 

Letohradská pětka – závod v rámci OBL proběhl individuálně se záznamem přes GPS. Probíhá 

příprava nového ročníku OFL. Závod běžecké ligy se ve Vnorovech zřejmě uskuteční. 

Br. Jůza: na webu Orla se objevilo rozhodnutí ústředí o rušení akcí z důvodu koronaviru. Ústředí 

rušení akcí neodvolalo.  

Ses. Macková: na webu Orla bylo zveřejněno upozornění, že na základě uvolňování 

protikoronavirových opatření mohou jednoty obnovit svoji činnost za předpokladu splnění 

aktuálních hygienických nařízení vlády. Na webu byly také zveřejněny konkrétní ústřední akce, 

které byly zrušeny. 

Br. Jůza: do jednot nebyla rozeslána informace, že se ruší rušení všech akcí. 

Br. Juránek: žádné nařízení vlády nemá právní podklad. Orel nemůže vydat žádné rozhodnutí, 

aby se nedostal do rozporu s vládním nařízením. Běžecký pohár se už rozjel, ale ne každý závod 

se uskuteční, protože pořadatelé mají obavy o splnění hygienických požadavků vlády. Běh 

Moravským Pískem se koná 20. 6. 2020. Se zrušením akcí jsou spojeny finanční ztráty. Ztráty 

jednoty musí okamžitě vyčíslit a požádat NSA z programu Covid-19, žádosti jsou klíčové pro 

financování Orla v dalších letech. Akce pořádají pořadatelé v této době na vlastní riziko. Musíme 

ve zbytku letošního roku uspořádat co nejvíce akcí s co největším počtem účastníků. Orelská 
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pouť na Hostýn se bude konat ve dnech 22.- 23. 8. 2020. Orli si připomenuli datum 27. květen, 

kdy byl Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem spáchán atentát na Heydricha. V časopisu OREL 

vyšel seznam poutí, který měl být uveden v poutní knížce. Poutní knížka vzhledem ke zrušení 

několika poutí letos nevyjde. 

Br. Tomko: pouť k P. Marii na Květnov v Krušných horách se konala letos v květnu za větší 

účasti než obvykle. 

Br. Třináctý: pouť ke svatému Antonínu v Blatnici pod Svatým Antonínkem letos také proběhla. 

Ses. Brandejsová: na začátku června se konala v Králíkách pouť župy Brynychovy a Orlické. 

Br. Juránek: v tuto chvíli plníme odkaz arcibiskupa Berana; v roce 1947 měl arcibiskup Beran 

slavnostní výkop při fotbalovém zápase. Beran požádal orly o zorganizování Poháru kardinála 

Berana. Do letošní výzvy k nahlášení mužstev do fotbalového zápisu O pohár kardinála Berana 

se zapojilo 9 mužstev, osm z nich je moravských, jedno je pražské. Poprvé navazujeme na něco, 

co kardinál Beran Orlu vzkázal. 

Br. Gardáš: turnaj v pétanque Velká cena Orla se bude konat 25. 7. 2020 v Brně – Řečkovicích.  

Br. Jůza: přihlášení 9 družstev ve velké kopané považuje za velký úspěch. 

 

 

ÚR/2/9   ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.          všichni pro 

   (pro 27) 

 

Zpráva KR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně.  

Br. Gardáš:  29. 8. 2020 přehlídka duchovních písní Cantáte v Luhačovicích, divadelní přehlídka 

v Boleradicích 13. – 15. 11. 2020, program bude upřesněn. 

Br. Juránek: v nově vyšlém čísle časopisu OREL je pozvánka na 29. ročník recitační soutěže 

Svatováclavské révy v Lubině, který se koná 17. 10. 2020. Vyzval jednoty k hojné účasti. 

 

ÚR/2/10   ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.          všichni pro  

(pro 27) 

 

Zpráva DR  
Br. Juránek: předseda Duchovní rady P. Alvarez je z jednání ÚR omluven, za Orla každou neděli 

sloužil mši svatou, byl pro nás v době koronaviru velkou oporou. 

Br. Slavotínek: Duchovní rada se sešla 3x; rada měla setkání s duchovním rádcem Orla mons. 

Janem Graubnerem: otec arcibiskup má eminentní zájem na fungování Rady mládeže, přivítal 

by, aby Rada mládeže spolupracovala s Arcidiecézním centrem mládeže Olomouc. Je třeba 

nezapomínat, že orli jsou katolíci a máme povinný rozvoj duchovní činnosti. Dominik kardinál 

Duka vyzval k podpoře akce žehnání Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 

dne 15. 8. 2020. Vyzval k účasti orelských praporů. DR navrhuje zmocnit a pověřit starostu župy 

Svatováclavské br. Vejvara organizací praporečníků a rozeslat do jednot výzvu k účasti.  

Br. Juránek: na orelské pouti na Svatém Hostýně bude hlavním celebrantem Mons. Josef Nuzík, 

pomocný biskup olomoucký.  

Br. Výleta: dne 13. 4. 1950 proběhla Akce K. Letos si připomeneme 70. výročí. Na Velehradě je 

nainstalována pamětní deska, která bude odhalena v sobotu 2. října 2020. Vyzývá k účasti orlů 

s prapory na Velehradě při odhalení pamětní desky. 
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ÚR/2/11   ÚR žádá všechny jednoty a župy, aby se zapojily do poutě při příležitosti svěcení 

obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze dne 15. 8. 2020  i se svými 

prapory.                        všichni pro 

 (26 pro) 

             

ÚR/2/12   ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.         všichni pro 

(26 pro)    

 

Zpráva EHR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 

Br. Kamba: výše odpisů za stavbu na Kurské překvapila EHR – viz zpráva; EHR nedoporučila 

prodej části budovy na Vranovské. 

 

ÚR/2/13   ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.      všichni pro 

 

 

Zpráva RM 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Br. Dokoupil: před pandemií se konaly gymnastické hry v Žatčanech; víkend pro rodiny se bude 

řešit dle aktuálních podmínek vlády;  v neděli 12. 7. 2020 závody RC modelů v Tvarožné. 

 

ÚR/2/14   ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.         všichni pro 

 (26 pro) 

 
 

Zpráva RS 

Ses. Brandejsová: na jaře bylo zrušeno třídenní setkání seniorů; rada nyní připravuje setkání 

jubilantů. Rozdala do žup seznamy jubilantů, prosí, aby prověřili, zda jubilanti žijí a zda jsou 

správné jejich adresy. Setkání bude v polovině v září. Prosí o výběr jubilantů a zaslání na ústředí. 

 

Br. Juránek: je potřebné navštěvovat staré a opuštěné lidi. Vyzývá k pomoci těmto potřebným. 

        

ÚR/2/15   ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů.         všichni pro  

(25 pro) 

 

9. Zpráva ÚRK  

Br. Čáp: na ústředí proběhla kontrola všech dokladů: faktur, pokladny, bankovnictví. Dohody 

po formální stránce, co mají doklady obsahovat, se dodržují. Náklady byly vynaloženy účelně. 

Zpráva bude dodatečně rozeslána na vědomí. 

 

 

ÚR/2/16   ÚR bere na vědomí zprávu ÚRK.           všichni pro 

 (26 pro) 

 

 

10. Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2019  

 

Br. Čáp: dotaz k daním. 

Ses. Macková: objekt na Kurské jsme koupili bez DPH, předpokládali jsme, že si DPH budeme 

moci uplatnit, protože Orel je plátce DPH. Ale po prověření u odborníků jsme si DPH uplatnit 
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nemohli. V roce 2019 se projevila v rozpočtu stavba i Mistrovství Evropy  ve futsale. Mistrovství 

ve futsale jsme celé smluvně i finančně zajišťovali. Kněží také získávali dary a finance na 

provedení reklam, ze kterých OREL odváděl daň. ÚRK provedla kontrolu dokladů ke stavbě na 

Kurské.  

 

Br. Kamba: v tabulce aktiva – na konci loňskému roku 1.513.000. Proč si Orel od KDU půjčil 

300.000,-Kč? 

Ses. Macková: Mistrovství Evropy ve futsale jsme celé platili. Původní rozpočet, předložený 

kněžími byl na 1,5 mil. Kč. Podle již zajištěných dohod (výběry hotelu, hal, dopravců, 

propagace… provedl kněžský tým) ale vycházely náklady téměř 3 miliony. Podala žádost na 

MŠMT na 1,2 mil. Kč z programu Významné sportovní akce. Finance byly přislíbeny, zasáhl 

koronavirus a program omezen. V současné době máme z MŠMT rozhodnutí na 4,5 mil. Kč na 

provoz a činnost ústředí, zatím nejsou na účtu, proto při jednání s KDU-ČSL přijali se starostou 

nabídku na půjčku. Zatím je celá částka na účtu. 

 

Br. Juránek: výpadek cca 1,2 milionu.  

Br. Kamba: proč se jako člen VP, které zodpovídá za činnost Orla, dovídá tyto věci až na jednání 

ústřední rady, proč to neprojednávalo výkonné předsednictvo? 

Ses. Macková: jedná se o bezúročnou půjčku od KDU, která byla sjednána minulý týden, 

předsednictvo nezasedalo. 

Br. Kamba. Orel má deficit 1,2 mil. Kč, o kterém na žádném VP v roce 2020 nepadlo slovo. VP 

se mělo kolektivně rozhodnout o postupu. Půjčka je proti stanovám. 

Ses. Macková: poslední předsednictvo v květnu informovala o pozastavených dotacích a na 

únorovém nebylo známo, jaká bude ztráta, vyúčtovací faktury platila, abychom nebyli dlužníky. 

Darovací smlouvy podepisovala i po akci v březnu. Akce přinesla Orlu velkou propagaci – 

Prima, ČT, Proglas, NOE, Blesk, Katolický týdeník, Český rozhlas… 

Br. Juránek: akci schválilo VP. Krátkodobě jsme to museli řešit. Podepsali jsme bezúročnou 

půjčku, která nás nebude stát nic. Ústředí udělalo max. úsporná opatření – omezilo i platy 

zaměstnanců, kteří nenastoupili na ošetřovné.  

Br. Jůza: u každého výsledku hospodaření by mělo být uvedeno, jak bude naloženo s výsledkem 

hospodaření. 

 

 

ÚR/2/17   ÚR schvaluje roční výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2019 a účetní závěrku za rok 

2019.                      všichni pro  

(26 pro) 

Výroční zpráva za rok 2019 byla zaslána s materiály. Nikdo nevznesl připomínku. 

 

ÚR/2/18   ÚR schvaluje výroční zprávu Orla za rok 2019.         všichni pro  

(26 pro) 

 

 

Po přestávce mandátová komise oznámila, že přítomno je 24 členů, jednání Ústřední rady 

Orla je usnášeníschopné. 

 

 

11. Majetkové záležitosti – objekt na Vranovské 

Br. Juránek: objekt při nákupu stál 13 mil. Kč. Orel vlastní  5/13 objektu, pořizovací cena byla 5 

milionů Kč pro Orla. KDU-ČSL vlastní 8/13. Ve smlouvě má KDU předkupní právo na odkup 

části ve vlastnictví Orla. Z této části má Orel každoroční nájemné 303.000 Kč. KDU má o objekt 
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dlouhodobě zájem, nabízí úhradu 3 mil. Kč při zápisu do katastru a doplatek do 30. 6. 2021. 

Vyzval k diskuzi. 

Br. Kamba: jaká je celková prodejní cena? 

Br. Juránek: 5 mil. Kč. 

Br. Kamba: kdy bylo pověření jednáním? 

Br. Juránek: na ústřední radě 7. 12. 2019. 

Br. Kamba: proč nebylo informováno VP o prodeji lukrativního majetku, který nese 5,6% ? 

Br. Juránek: o záměru jsme informovali už na sjezdu v roce 2019. 

Br. Nedělka: podal návrh, aby se prodejem části budovy na Vranovské ústřední rada nezabývala, 

není v zájmu Orla objekt prodat, Orel přijde o jistý příjem.  

Ses. Macková: Orel má úvěr na 3 miliony na Kurskou. Bylo by možné rychlejší splácení. 

Br. Juránek: v 3/8 sídlí firma, která nám platí roční nájem 303.000 Kč.  

Z pléna: orli by měli fungovat jako správní hospodáři. Není zde zahrnuta inflace, jsou různé 

metody ocenění budovy. Mělo by se pracovat s reálnými fakty. Návrh, aby byl zpracován 

znalecký posudek. 

Br. Nedělka: podporuje vypracování odhadu nemovitosti, ceny v Brně rostou rychle. 

Ses. Macková: Orel měl na Pellicově nájem, který končil k 30. 12. 2018. Biskupství v srpnu 

napsalo, že smlouvu neprodlouží, ale poslali novou smlouvu s vyšším nájemným, které bylo 

neakceptovatelné. Ústředí mělo 3 měsíce na zajištění nového sídla, přestěhování a zajištění chodu 

sekretariátu tak, aby to nepoznamenalo fungování Orla.  

Br. Kamba: mohli jsme se přestěhovat na Vranovskou. EHR pohlíží na nákup Vranovské jako 

na výhodnou investici.  

Ses. Macková: Vranovská nebyla volná, v Dohodě o užívání jsou stanoveny termíny, za jakých 

je možné dát firmě výpověď. Z nečinnosti biskupství jsme tušili, že se budeme muset vystěhovat 

a v srpnu našli objekt. Koupi i rekonstrukci schválila ÚR. 

Br. Korger: ústředí vědělo, že se bude muset přestěhovat, od roku 2010, kdy původní majitelé 

řádové sestry prodaly budovu biskupství. Orel by se měl chovat tržně. 

Br. Jůza: měli bychom si obhájit, že jsme objekt neprodali pod cenou. 

Br. Kamba: navrhl usnesení tento bod programu stáhnout, připravit jej, projednat na VP a na 

EHR; ÚR by měla mít k dispozici stanovisko všech orgánů, připravený posudek, zhodnocení. 

Hlasování může proběhnout Per rollam. 

Br. Čáp: ÚR je jediný orgán, který nemůže dle jednacího řádu Per rollam hlasovat. Budeme se 

muset sejít. 

Br. Juránek: je možné svolat ÚR s jediným bodem programu. 

 

 

ÚR/2/19   ÚR ukládá VP a EHR projednat záležitosti odprodeje části budovy na Vranovské 61 

v Brně a ukládá VP zajistit znalecké ocenění budovy.        pro 20, proti 0, zdržel se 4 

 

ÚR/2/20  ÚR ukládá VP a EHR  připravit návrh na použití zbylých prostředků získaných 

z prodeje části budovy na Vranovské 61 v Brně.              pro 20, proti 0, zdržel se 4 

 

 

 

12. Návrh na změnu stanov 

Ses. Macková: i když není dostatečný počet delegátů hlasování, předložila návrh na změnu 

stanov jako reakce na požadavky některých úředníků při zápisech do Veřejného rejstříku. 

Omlouvá se, Mgr. Kavka – právník, který s námi spolupracuje, neměl k dispozici aktuální verzi 

schválených stanov. Veškeré změny se týkají pouze upřesnění počtu statutárních zástupců, 

jednota má stále na výběr sekretáře jmenovat nebo ne, ale jsou tomu přizpůsobeny i ostatní 
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paragrafy. Na návrh předsedy RK – sjednocení doby jmenování sekretáře s délkou volebního 

období (máme u žup, jednot a ústředí jiné formulace). Opětovné jmenování a volení stejných 

osob je stejně nutné pro zápisy do VR. 

Br. Jůza: návrh v nadpisu paragrafu 13 uvést Statutární orgán hlavního spolku a pobočných 

spolků. 

 

Pro schválení změny stanov není přítomen potřebný počet delegátů. 

 

13. Volby do odborných rad 

Minulá ústřední rada nezvolila předsedu Rady mládeže a místopředsedu Kulturní rady. Župám 

byla zaslána výzva na předkládání návrhů. Na předsedu RM nebyl navržen žádný kandidát. Na 

místopředsedu KR pouze jeden. 

 

ÚR/2/21   ÚR volí místopředsedu Kulturní rady Petra Brhela.      pro 23, proti 0, zdržel se 0  

 

14. Vzdělávání v Orlu  

Br. Jůza: podal návrh na školení a vzdělávání v rámci Orla.    

Br. Juránek: vzdělávání v Orlu je nutné; vzdělávání musí mít i duchovní rozměr, musí se dbát na 

duchovní cvičení; navrhl usnesení.  

 

ÚR/2/22   ÚR ukládá VP projednat podněty br. Jůzy ke vzdělávání.        všichni pro    

pro 23, proti 0, zdržel se 0 

 

15. Různé 

Ses. Macková: celkový náklad dle odpisů v tabulce od účetní je 9.286 tis Kč, nákupní pořizovací 

cena 3.868 tisíc,  

Br. Kamba: hodnota Kurské je tvořena kupní cenou, cenou stavebních prací, cenou pozemku a 

vybavení, celkem 11milionů.  

Ses. Macková:  NSA vyhlásila dotační program COVID-19 – mohou žádat župy s majetkem, ale 

i ostatní župy, pokud v průběhu března, dubna a května zrušily akci a měly s tím vzniklé náklady, 

mohou požádat v tomto programu, např. na mzdy provozních pracovníků, není to na mzdy 

trenérů, i pro dohody o provedení práce. Dokladovat v půli února 2021. Ostraha objektu – lze 

uplatnit, náklady na webové stránky s tím související, desinfekce, služby účetních na 3 měsíce, 

osobní doplatky mezd zaměstnanců, musíme mít zúčtované měsíce březen, duben a květen. 

Dále lze dotaci použít na zcela zrušené akce do 31. 5. 2020, lze použít i na župní akce (medaile 

s datem, tričko s datem,…) Dále lze použít na činnost v nájmech školy nebo sportovní haly;  

veškeré propagační náklady (reklama v médiích, na webu, tisk plakátů,…). 

Dotace COVID-19 je ve výši 50% a nelze ji dofinancovat dotací MŠMT Můj klub, ale z rozpočtů 

krajů, měst a obcí ano. 

 

Ses. Macková: v září NSA vypíše dotační tituly na rok 2021.  

Br. Výleta: mohlo by být uspořádáno školení účetních? 

Ses. Macková: již jsme mnohokrát řešili, nelze udělat univerzální školení účetních. V každé 

jednotě je jiná situace. Podvojné účetnictví není v dotacích podmínkou. 

Br. Voleský: 19. 9. 2020 v České Třebové akce Přespolní běh. 

Br. Juránek: v soutěžích musíme hledat prostor, aby se mohli zapojit všichni, např. v běžeckých 

závodech by měla být možnost trasu i projít. 

 

Dotaz z pléna: Proč Orel není v seznamu organizací pracující s dětmi? 
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Br. Juránek: Orel může být zařazen buď ve sportovních organizacích, nebo v organizacích 

pracující s mládeží. 

 

Br. Nedělka: NSA vypíše grant; ústředí by mělo nachystat exporty dat tak, aby s tím jednoty 

neměly práci; požádal, aby se zápisem ÚR byly přiloženy všechny zprávy – i ÚRK. 

 

Ses. Jurečková: letošní setkání u hrobu mons. Šrámka 4. 7. 2020 se bude konat, sraz v 9:20 hodin, 

průvodem s prapory se půjde na poutní mši svatou, účast orlů biskupství nahlášena. Vyzýváme 

k hojné účasti praporů.  

 

 

Zpráva návrhové komise 

Člen mandátové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání. 

K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.  

   

16. Závěr 

Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 15:05 

hodin.  

 

 

 


