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 Zápis ze 7. zasedání Ústřední rady Orla 

konané dne 4. března 2023 v Bořitově  
 

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. 2022  

     11. Příprava Ústředního sjezdu  

- návrhy do pracovních funkcí  

- návrh předsedajícího 

- návrh pracovního předsednictva  

- návrh mandátové komise 

- návrh návrhové komise  

- návrh volební komise   

- návrh volebního řádu 

- návrh počtu a názvu odborných rad a stanovení počtu členů  

   12. Vyznamenání  

   13. Různé  

   14. Závěr 

 

V 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 br. Kodedou zahájil jednání orelskou 

modlitbou.   

Přivítal hosta dnešního zasedání br. Dvořáka ze župy Stojanovy.  

 

 

ÚR7/1   ÚR schvaluje hosta zasedání z župy Stojanovy bratra Dvořáka.  

všichni pro 32 
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Mandátová komise oznámila, že přítomno je 32 delegátů z celkového počtu 43.   

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. Horáková a br. Sedláček. Navrhl 

členy mandátové komise br. Třináctého a br. Macka, členy návrhové komise br. Čápa a br. 

Vahalu. Ověřovatele zápisu navrhl br. Sedláčka a ses. Dudkovou, určil zapisovatelku ses. 

Horákovou. 

 

ÚR/7/2   ÚR schvaluje předsedajícího dnešního jednání br. Juránka a pracovní předsednictvo 

ve složení ses. Macková a ses. Horáková,  a br. Sedláček.  

všichni pro 32 

 

ÚR/7/3   ÚR schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Třináctý a br. Macek.    

všichni pro 32 

 

ÚR/7/4   ÚR schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Vahala.             

všichni pro 32 

 

ÚR/7/5   ÚR schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláček a ses. Dudková.  

 všichni pro 32 

 

ÚR/7/6   ÚR bere na vědomí zapisovatele ses. Horákovou.   

 všichni pro 32   

 

 

3.  Schválení bodů programu 

Br. Juránek se zeptal, zda někdo navrhuje změnu  programu.  

Ses. Macková: navrhuje doplnění bod programu aktualizace stanov Orla. Materiál je k dispozici 

na místě. Prosím o zařazení jako bod 12. V rámci úprav Stanov navrhujeme úpravu  § 9, který 

řeší zánik členství a §40. Dle vzniklé situace v jednotě, kdy starosta vystoupil z Orla. V tomto 

případě tato situace není ve stanovách řešena.  

 

ÚR/7/7    ÚR schvaluje zařazení bodu programu jako bod  12:  změna stanov Orla. 

   

29-0-3 
 

 

ÚR/7/8    ÚR schvaluje program zasedání Ústřední rady Orla dne 4. 3. 2023 s doplněním. 

 

31-0-1 
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4.  Slovo starosty  

Br. Juránek:  přivítal všechny přítomné. Po covidu dochází ve společnosti ke změnám, 

inspiroval se myšlenkami Mons. Jana Šrámka, který v roce 1933 vyzývá, aby zřizovali branné 

rady. Tato myšlenka je aktuální i dnes, abychom byli připraveni na dobu, která nás možná čeká. 

Nezapínejme na historii.  

Aktuálně nás čekají tři důležité akce. Opět se obnovila spolupráce s KDU ČSL a je připravena 

lidová slavnost, pouť k poctě Mons. Jana Šrámka na Velehradě. Do akce se zapojila i jednota 

Staré Město. Všichni jsou zváni včetně praporečníků.  

V květnu si také připomínáme 81.  výročí od atentátu na Heydricha, Orel organizuje celostátní 

akci ve spolupráci s Ministerstvem obrany a městskou částí Praha 8, kde je památník.  Bude 

připomenuto, že to byli Orli, nikoliv Sokoli.  V 10 hodin se sejdeme u pomníku Kubiše a 

Gabčíka k pietní akci, následovat bude pochod a sportovní program na ZŠ Glowackého. 

V rámci této akce vás žádá starosta: „Vystavte staré kolo, položte věnec v den výročí před 

orlovnu, vyjeďte třeba i na krátkou projížďku na kolech v rámci akce Orelská kola.“ 

Třetí akcí, na kterou nás starosta pozval je tradiční pouť na Hostýně v termínu 19. – a 20. 8. 

2023, kde si budeme připomínat 75. výročí od významné poutě v 1948.  

Závěrem starosta vyzval:  „Ať je účast na akcích byla hojná!“ 

 

ÚR/7/9    ÚR bere na vědomí slovo starosty Orla.             

                                                                                                                                32-0-0 

 

 

2.  Zpráva mandátové komise 

Br. Macek:  z celkového počtu 43 členů Ústřední rady Orla je nyní přítomno 32  delegátů, tj. 

74,4%.  

Dnešní jednání je usnášeníschopné.  

 

 

ÚR/7/10   ÚR bere na vědomí zprávu mandátové komise.   

33-0-0 

 

 

6. Kontrola usnesená z jednání ÚR  - příloha 6  

 

Členové ÚR obdrželi přehled přijatých usnesení ÚR písemně.  

Br. Juránek komentoval jednotlivá usnesení:  

Doplnil místo konání ústředního sjezdu.  

 

ÚR/7/11    ÚR schvaluje místo konání sjezdu v orlovně v Obřanech.   

32-0-0 
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Ses. Horáková komentovala stav doplnění funkcionářů do Veřejného rejstříku. Od poslední 

výzvy na ÚR některé jednoty a župy doložily potřebné dokumenty, přesto je stále mnoho 
jednot a některé župy, které mají propadlé funkční období. Berte to jako poslední výzvu.  Jako 

župy máte jít příkladem jednotám a prosím jmenovitě župy: Kadlčákovu, Kozinovu, Krekovu, 

Křížkovského, Metodějovu, Pospíšilovu a Trochtovu, aby doložily potřebné dokumenty.  

 

 

 

Br. Juránek:  

Navrhuji zrušit usnesení UR/ 6/32, jelikož je v rámci nařízení o GDPR neproveditelné.  

Vyzval k připomínkám, nikdo se nepřihlásil. 

 

ÚR/7/12      ÚR schvaluje zrušení usnesení ÚR/6/32: ÚR schvaluje  možnost nahlížení členů 

výkonného předsednictva do všech účetních dokladů Orla ústředí včetně dokladů s účetnictvím 

souvisejících. 

22-7-2 

 

 

Ses. Macková:  komentovala rozpracovanost záměru ústředního tábora – vytvoříme systém 

školení a program táborů v branně výchovném směru. Budou vytvořeny pracovní listy pro děti 

a vedoucí jako náplň branně sportovního tábora, fyzické limity, tabulky plnění, obecné návody 

na hry a soutěže, navážeme na vojáky, zdravotníky, hasiče aj …Pro děti 6-16 let. Bude 

zveřejněno něco z historie o Kubišovi, Gabčíkovi, aby byla zřejmá návaznost. Součástí bude i 

duchovní rozměr. 

Prosím o nahlášení na ústředí, které jednoty mají zájem – vykazujeme v žádosti na MO. 

Z rozpočtu Orla bude navrženo na VP, aby se nakoupila sestava potřebného vybavení, jako 

např. buzoly, kompasy, granáty, lana, apod.  

 

ÚR/7/13   ÚR bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení ÚR        

Všichni 33  

 

 

 

7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS 

   

 Zpráva o činnosti VP 
 

Členové ÚR obdrželi písemný soupis veškerých přijatých usnesení Výkonného předsednictva 

Orla od posledního zasedání ústřední rady.  

   

ÚR/7/14   ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti Výkonného předsednictva Orla.      

32-0-1 

 
 

Zpráva TVR  
Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu TVR písemně. 

Br. Třináctý:  Již proběhly akce od nového roku.  

Proběhly již některé běhy OBL. Bylo upřesněno, že 17. 6. 2023 proběhne  Mistrovství Orla v 

atletice v Hodoníně. Je to součást OBL.  



    OREL     

5 

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

Vybralv se peníze v rámci pomoci po tornádu ve prospěch sportovců z Mikulčic. Budou předány 

Františkem Kubínkem z jednoty Blažovice na běhu Velká Morava v Mikulčicích 1. 4. 2023.  

 

 

ÚR/7/15   ÚR bere na vědomí zprávu Tělovýchovné rady.                        

32-0-0 

 

Zpráva KR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu KR písemně. 

Br. Gardáš: poděkoval za uspořádáním ústředního plesu. Vyzývá jednoty k účasti na Cantáte, 

z našich orelských sborů se nepřihlásil nikdo. Aktuálně jsou přihlášené 2 zahraniční sbory 

z Polska. Prosím,  pozvěte sbory  a scholy z farností.  

 

ÚR/7/16   ÚR bere na vědomí zprávu Kulturní rady.  

                                    32-0-0 

 

Zpráva DR  

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu DR písemně. 

Br. Kodeda: uvedl, že se DR sešla u Mons. Graubnera, kde mino jiné otec arcibiskup pochválil 

Orly, že jim po covidu neubylo členů.  

 

ÚR/7/17  ÚR bere na vědomí zprávu Duchovní rady.                                  

32-0-0 

 

Zpráva EHR 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně. 

Br. Kamba: vše uvedeno ve zprávě, není co dodat.  

 

ÚR/7/18   ÚR bere na vědomí zprávu Ekonomicko-hospodářské rady.  

31-0-0 

 

 

Zpráva RM 

 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Ses. Horáková: vše je uvedeno ve zprávě, výzva pro rodiny a mládež na akci v květnu na 

Velehradě v termínu 6. - 8. května 2023. 

Br. Vahala: vyzval, aby se praporečníci více účastnili veřejných akcí, především akcí 

s celostátním charakterem. Je to prezentace Orla v širokém pojetí, např. mše při Národní 

cyrilometodějské pouti je přenášena televizí.  

 

ÚR/7/19   ÚR bere na vědomí zprávu Rady mládeže.                                         

 33-0-0 

 

 



    OREL     

6 

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

Zpráva RS 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Ses. Brandejsová: připravujeme Setkání seniorů v Králíkách. Aktuálně je přihlášeno 53 osob.  

Prosím ústředí o přípravu seznamu jubilantů pro rok 2023, termín setkání bude 21. 9. 2023 

v Bosonohách.  

 

ÚR/7/20   ÚR bere na vědomí zprávu Rady seniorů 

33-0-0 

 

8. Zpráva ÚRK  

 

Členové Ústřední rady Orla obdrželi zprávu písemně.  

Br. Čáp: ÚRK se sešla jednou a provedla kontrolu dokladů.   

 

ÚR/7/21  ÚR bere na vědomí zprávu ÚRK.                    

33-0-0 

 

 

 

10. Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2022  
 

Aktuálně není připraveno vyúčtování za rok 2023, proto je přiložena pouze Výroční zpráva bez 

příloh.    

Ústředí obdrželo dotaci z NSA na provoz a údržbu v částce přes 1 mil. Kč v prosinci.  Účelová 

dotace na Krounu, Hlinsko a Kurskou. 

 

ÚR/7/22  ÚR bere na vědomí informaci o průběžném stavu hospodaření za rok 2022.   

33-0-0  

 

 

 

11. Příprava Ústředního sjezdu:   

Delegáti obdrželi písemné materiály.   

Br. Juránek: upozornil, že župa je povinna svolat sjezd nejpozději  30 dnů před termínem konání 

Ústředního sjezdu.  

Ses. Horáková: prosím o nahlášení termínů konání župního sjezdu na ústředí.  

 

 

A. Program ústředního sjezdu:  

Br. Jůza: navrhuji  zařadit změnu/úpravu stanov do programu Ústředního sjezdu.  

Ses. Macková: změna stanov §9 a §40 je v kompetenci Ústřední rady, není nutné o tom 

hlasovat na sjezdu.   

Ses. Brandejsová: myslím, že na sjezdu je mnoho jiných povinností, nikoliv řešit úpravu 

stanov.  

Br. Juránek: nechme o návrhu hlasovat:  

 

 

ÚR navrhuje změnu stanov zapracovat do programu Ústředního sjezdu.  

5-16-10  
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Usnesení nebylo přijato. 

 

ÚR/7/23    ÚR doporučuje ÚS ke schválení program Ústředního sjezdu.  

31-1-0 

 

 

B: klíč k volbě delegátů:  

Br. Juránek: jako předešlé volby zůstává klíč k volbě delegátů takto: 1 zástupce na každých 

započatých 300 členů/voleni župním sjezdem a delegáti ústřední rady, členové výkonné 

předsednictva a členové odborných rad. Navrhuji rozšíření delegátů a to tak, aby každá jednota 

s počtem 200 členů a více k datu 31. 12. 2022 zastupoval 1 delegát. Celkem je to 22 jednot, 

navýšil by se počet o 22 delegátů.  

Z pléna: z jakého důvodu se navyšuje počet delegátů?   

Br. Juránek: tyto velké jednoty mají přes 30 % členské základny, a proto považuji za důležité, 

aby se právě mohli zapojit do sjezdu jednotlivci z těchto jednot.   

Br. Grenar: nesouhlasím s tím doplněním, nezdá se mi vhodné upřednostňovat velké jednoty, 

předpokládám, že ty jednoty už mají své členy na úrovni župního předsednictva nebo ustředí. 

Proč nevytáhnout malé jednoty, které nemají šanci se vůbec nikam dostat.  

Br. Juránek:  činnost Orla se odehrává v jednotách, o delegátech se rozhoduje v župách, proto 

tento návrh.  

Br. Častulík: my už máme delegáty zvolené a není mezi nimi ani jeden člen ze jmenovaných 

jednot. Neměli o delegáty zájem. 

Juránek: proto je potřeba tyto jednoty vyzvat k účasti. 

Z pléna se ozvala další nesouhlasná vyjádření.   

 

12:00  modlitba Anděl Páně a  přestávka na oběd  

 

Po přestávce mandátová komise oznámila, že je přítomno 28 členů,  tj. 65,1 % jednání ÚR je 

usnášeníschopné.   

 

 

 

Br. Juránek: stahuji návrh, aby každá jednota s počtem 200 členů a více k datu 31. 12. 2022 

zastupoval 1 delegát. Vidím, že by to přineslo mnoho problémů z hlediska Stanov Orla.  

 

ÚR/7/24     ÚR doporučuje ke schválení ÚS klíč k volbě delegátů: 1 delegát na započatých 300 

členů ze župy.  

28– 0- 0 

 

 

C: účastnický poplatek 

Br. Juránek: stejně jako na minulém ústředním sjezdu navrhujeme částku 500,- / delegát.  

Br. Jůza: navrhuji, aby se poplatek zrušil a vše financovalo ústředí. 

Ses. Macková: s částkou se počítá již v příjmové části  rozpočtu na rok  2023, takže již na 

minulé ÚR byl schválen.  

Br. Juránek: předpokládám, že to delegátům platí župa. Můžeme o protinávrhu hlasovat.  

 

 

ÚR navrhuje účastnický poplatek 0 korun.  

1-18-6 
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Návrh nebyl přijat.   

 

ÚR/7/25     ÚR doporučuje ke schválení  účastnický poplatek 500,- Kč/ delegát  a vyplacení 

cestovného. 

 

24-1-3 

D: volební řád  

Ses. Macková: volební řád je navržen jako před čtyřmi lety bez změn  

 

ÚR/7/26     ÚR doporučuje ke schválení ÚS návrh volebního řádu. 

 

28-0-0 

 

 

E: hosté  

Br. Juránek: navrhnul pozvat tyto hosty:  Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek,  Mons. Jan Graubner  

- duchovní rádce Orla,  Zdeněk Cabalka KČT, Šuman Filip , Markéta Vaňková, Jan Grolich  a  

zástupce ze Sokolu Brno I.  

Br. Jůza: navrhl pozvat i zástupce brněnské biskupství 

Br. Macek: navrhl pozvat i nového předseda NSA.  

 

 

ÚR/7/27    ÚR doporučuje ke schválení navržené hosty: Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek,  Mons. 

Jan Graubner  - duchovní rádce Orla,  Zdeněk Cabalka, Šuman Filip, Markéta Vaňková, Jan 

Grolich  a  zástupce ze Sokolu Brno I. A brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula a předsedu 

NSA Ondřeje Šebka.  

 

 

28-0-0 

 

 

F: Odborné rady  

Br. Juránek: navrhl zřídit novou radu s názvem: Branně - výchovná rada a upravit název Rada 

mládeže a rodin.  

 

ÚR/7/28   ÚR doporučuje ke schválení  ÚS  názvy odborných rad a počty členů: Tělovýchovná 

rada  9 členů, Duchovní rada 7 členů, Ekonomicko-hospodářská rada 5 členů, Kulturní rada  5 

členů a Rada seniorů 5 členů,  Rada mládeže a rodin 5 členů a nová Branně výchovná rada 5 

členů. 

 

 26-0-2  

 

 

12.  Změna stanov:  

 

Ses.: Macková předložila návrh na úpravu stanov dle konzultace s Mgr. Kavkou:   

V rámci úprav Stanov navrhujeme úpravu  § 9, který řeší zánik členství. V odst. 1c je možnost 

zániku členství vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku ani v náhradní lhůtě a v odst. 

3 je uvedeno, co se myslí nezaplacením členského příspěvku.  
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Stávající znění odst. 3:  Nezaplacením řádného členského příspěvku se rozumí prodlení s úhradou 

členského příspěvku. Člen musí být prokazatelně upozorněn, na prodlení se splněním své 

povinnosti a musí mu být stanovena náhradní lhůta v délce nejméně 14 dnů. O vyškrtnutí 

rozhoduje rada jednoty.  

Návrh na úpravu: 

   § 9 odst. 1c – vyškrtnutím pro nezaplacení řádného členského příspěvku (vypustit „ani v 

náhradní lhůtě“) 

    § 9 odst. 3 - Nezaplacením řádného členského příspěvku se rozumí prodlení s úhradou 

členského příspěvku déle než do 30. 11. běžného roku. 

 

Br. Jůza: pokud nezaplatí příspěvky do 30. 11. tak mu dát právo se odvolat, poslat mu vyzývací 

dopis. 

Br. Grenar: přece není v našich silách posílat ještě všem dopisy s upozorněním, že má zaplatit.  

Ses. Brandejsová: souhlasím, pokud někdo vstoupí do Orla, podepisuje souhlas se Stanovami 

Orla. Toto není v našich silách.  

Z pléna: je to přece na vedení jednoty, aby třeba starší a nemohoucí obešli osobně a  mohli 

zaplatit.  

 

 

ÚR/7/29   ÚR schvaluje změnu Stanov Orla  § 9 odst. 1c – vyškrtnutím pro nezaplacení řádného 

členského příspěvku (vypustit „ani v náhradní lhůtě“) 

    § 9 odst. 3 - Nezaplacením řádného členského příspěvku se rozumí prodlení s úhradou 

členského příspěvku déle než do 30. 11. běžného roku. 

27 – 1-0 

 

 

V rámci úprav Stanov navrhujeme úpravu  § 40 s úpravou:   

Ses. Macková sdělila, že důvodem pro změnu je upřesnit situace, které vznikají po skončení 

volebního období orgánů nebo při odstoupení člena statutárního orgánu případně po ukončení 

členství v Orlu. Navrhovanou změnu je oprávněna schválit Ústřední rada a to s odkazem na § 

16 odst. 2 písm. a) stanov Orla. K přijetí usnesení ale musí hlasovat třípětinová většina všech 

členů ústřední rady. 

 

Celé znění novelizovaného znění je nedílnou součástí zápisu jako příloha.  

 

ÚR/7/30   ÚR schvaluje změnu Stanov Orla  §40 

27-1-0 

 

 

1 delegát odešel  

 

 

13. Vyznamenání:  

 

Na ústředí Orla byly doručeny  následující žádosti o vyznamenání.  

Jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání Orla.   

Ses. Horáková předložila tyto návrhy:   

 
Čestný zlatý odznak pro:  
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Marii Brandejsovou z jednoty Orlice za dlouholetou aktivní službu v Orlu v župních i 

ústředních orgánech  Orla u příležitosti životního jubilea.   

 

Josefa Častulíka z jednoty Drnovice u Val. Klobouk za dlouholetou aktivní službu v Orlu 

v župních i ústředních orgánech  Orla u příležitosti životního jubilea.   

 

Bohuslava Čápa z jendoty Hradec Králové za dlouholetou aktivní službu v Orlu v župních i 

ústředních orgánech  Orla u příležitosti životního jubilea.   

 

Petra Voleského z jednoty Česká Třebová za dlouholetou práci ve vedení jednoty, za práci 

v župě i jako člen TVR k životnímu jubileu.   

 

Miluši Mackovou z jednoty Kuřim za dlouholetou práci jako 1. místostarostka Orla, za práci pro 

župu i jednotu k životnímu jubileu.  

 

Medaile za zásluhy:   

 

Marii Habartíkové za vzornou práci na úrovni jednoty, župy a ústředí za organizace Cantate 

k životnímu jubileu.  

 

Václavu Lednickému za práci v jednotě, župě  a ústředí k životnímu jubileu.  

 

 

 

ÚR/7/31    Ústřední rada uděluje vyznamenání Čestný zlatý odznak ses. Marii Brandejsové, 

Miluši Mackové, br. Petru Voleskému, Josefu Častulíkovi a Bohuslavu Čápovi a medaili za 

zásluhy Marii Habartíkové a Václavu Lednickému. 

27 – 0 - 0 

 

Vyznamenání budou předána na sjezdu, pokud nebudou jako delegáti, budou pozváni jako hosté.  

 

 

 

14. Různé  

Příspěvek hosta br. Dvořáka, jednota Postřelmůvek:  Jsme malá jednota, 10 členů,  financování 

je náročné, rád bych získal informace o financování. Musíme neustále žádat o dotace anebo 

objekt pronajmout/ prodat.  Žádám o schválení, zda je možné, aby o majetku jednot 

rozhodovala župa. Obec by měla o orlovnu zájem.  

Ses. Macková: vím, co je starost o majetek, situace je těžká, Dělám dotace za jednotu, župu a 

ústředí. Aktuálně je ve správě orla 99 orloven a statutáři to zvládají. Nevím, co k tomu říct, ale 

ve stanovách je ukotveno, že prodej majetku schvaluje VP. Naší povinností je majetek předků 

chránit, nikdy nebudu souhlasit, aby se majetky Orla prodávaly.  

Br: Dvořák: také se věnuji orlovně 30 let, ale již to nemám komu předat.   

Br Juránek:  v přepočtu na dnešní ceny byl Orlu zcizen majetek v hodnotě 7 miliard korun 

jenom v Praze a v Brně a byl převeden často na vysoké školy nebo města po roce 1990.   

Br. Častulík: příklad v Nivnici, také tam bojovali s majetkem orla, ale nakonec se podařilo obec 

přesvědčit, že Orel je pro obec, ne pro ústředí. Mělo by být v zájmu obce, aby ta orlovna 

fungovala, aby pomohla orlovně sehnat peníze.  
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Br. Brandejsová: podobná situace byla v jednotě na Orlici, kdy byly velké tlaky na prodej 

majetku a nyní jsou rádi, že jim orlovna zůstala a mají se mladí kde scházet.  

Br. Juránek: každé dítě vám získá peníze, proto je potřeba mít členy.  Je to boj o děti. Když 

získáme děti, tak máme i peníze. S prodejem majetku určitě nesouhlasím.   

 

 

Žádost jednota Kobylí.  

Ses. Macková:  br. Polák zaslal žádost o prominutí dluhu ve výši 150 000,- Kč -  viz žádost 

v materiálech.  Byla to živelná katastrofa, sami do toho vložili 100 000,- ze svých peněz a stovky 

brigádnických hodin na odklízení povodňových škod,  nyní už negenerují zisk, aby utáhli  provoz 

a půjčku mohli splatit.   

Br. Juránek: nebudou stejně splácet, protože prvně budou splácet novou půjčku 50 000,- na kotel, 

kterou mají splatnou do 30. 9. 2023  

Br. Kovář:  jednota Telč má také půjčku, která je sice po splatnosti, ale stále splácí. Proto navrhuji  

splátku odložit na klidně 20 let, ale neodpouštět.  

Br. Juránek: rozdíl je v tom, že to byla půjčka na živelnou pohromu ne nákup materiálu.  

Br. Grenar: oni opravdu nemají možnost získávat peníze?  Vždy jsou velká jednota.  

Ses. Macková: opravdu to byla katastrofa, ale nějak se s tím poprali.  

Br. Jůza: kde se stala chyba v pojištění, že to nebylo všechno vyplaceno z pojištění?   

Ses. Macková: v pojištění je spoluúčast, je pojištěna nemovitost, nevztahuje se na vybavení – 

stoly, opona, židlí, … To vše se muselo koupit nové za vlastní peníze.   

Br: Juránek: budeme o návrhu hlasovat:    

 

Návrh na prominutí:                                pro 10 

Usnesení nebylo přijato.  

 

Návrh na prodloužení splatnosti:           pro 15  

Usnesení bylo přijato.  

 

 

ÚR/7/32   ÚR schvaluje jednotě Kobylí prodloužení splátky půjčky v hodnotě 150 000,- do roku 

2033.  

 

15 – 10 – 0 

 

 

ČOV  

Ses. Macková podala zprávu o zasedání Všesportovní komise ČOV 

Člen této komise pan Jirák uvedl, že EU schválila v 6. 2019 směrnice, podle kterých mají fyzické 

a právnické osoby právo sdílet energii. V současné době probíhá vypořádání připomínek k novele 

energetického zákona pracovně lex OZE 2.  Tato novela umožňuje, malým a středním podnikům, 

NNO, územním samosprávám a jejich dceřinkám, a fyzickým osobám  zakládat právnické osoby 

– společenství – která budou zajišťovat sdílení vyrobené energie pro své členy. Členy mohou 

tedy  být např. pobočné spolky a hlavní spolek. Nebo obce, jejich organizace a NNO, nebo malé 

a střední podniky a NNO a obce. Čili je možná libovolná kombinace a to včetně členství 

jednotlivých fyzických osob např. členů daného spolku, obyvatel dané obce apod. – tzn. přebytky 

do domácností členů Orla v obci 

Dále informovala o plánu společných akcí v roce 2023: mezinárodní ČOS ME v gymnastice – 

loga partnerů, Den bez výtahu 26.4. a výšlap Za posledním puchýřem 16.-19.11. Žďár nad 

Sázavou.  
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Krouna:  

Ses. Macková: podala zprávu o vyúčtování údržbářských prací v Krouně a poskytla 

fotodokumentaci. Vše je k dispozici na sdíleném disku.  

Navrhla, aby příští zasedání předsednictva bylo v Krouně, navrhla pozvat i delegáty ÚR,  kteří 

budou mít zájem. Všem bude proplaceno cestovné.  

 

 

Zpráva návrhové komise 

Člen návrhové komise br. Čáp přečetl všechna přijatá usnesení z dnešního zasedání. Konstatoval, 

že u všech navržených hlasování už bylo hlasováno.  

K usnesením nikdo z přítomných neměl námitek.    

 

 

13. Závěr 

 

Starosta Orla br. Juránek poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

Zasedání bylo zakončeno v 14. 30 hodin modlitbou a požehnáním od P. Kodedy.  

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                            Ing. Stanislav Juránek 

           starosta Orla 

 

 

Zapsala: Mgr. Kristina Horáková   

 

 

Ověřili:          Martina Dudková    

 

 

                       Jiří Sedláček  

 

 

 

V Bořitově, 4. března 2023  


