
Zápis z členské schůze jednoty Telč

Konané dne 13. 5. 2016

Účast
22 členů

Program schůze
1. Zahájení, Orelská modlitba
2. Schválení programu členské schůze 
3. Volba pracovních funkcí

- Návrh a volba zapisovatele
- Návrh a volba ověřovatele zápisu

4. Návrh na rozšíření počtu členů Rady jednoty
5. Návrh a schválení volebního řádů
6. Výzva k podání kandidátů na doplnění do Rady jednoty
7. Přednesení finanční zprávy za uplynulý rok 2015
8. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2015 a Plán činnosti na další rok
9. Volba nových členů Rady jednoty
10. Zpráva o stavu Orlovny a o projektu Oáza
11. Diskuze
12. Usnesení a závěr

Průběh schůze

1. Zahájení zasedání
Starosta b. Kadlec přivítal členy a oficiálně zahájil schůzi. Konstatoval, že členská schůze 
byla řádně svolána a program byl všem členům s pozvánkou doručen. Na schůzi je přítomno 
22 členů z celkového počtu 38 osob s hlasovacím právem. Schůze je tedy usnášeníschopná.

2. Návrh a schválení programu členské schůze
Davidem Kovářem byl podán návrh na doplnění programu jednání – schválení volebního 
řádu.

Usnesení VČS 01/2016

VČS jednoty Orla v Telči schvaluje navržený program.

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0



3. Volba pracovních funkcí
Zapisovatelem byl jmenován: Bohumír Zlatuška

Ověřovatel zápisu: David Kovář

Usnesení VČS 02/2016

VČS jednoty Orla v Telči jmenuje zapisovatele Bohumíra Zlatušku a volí ověřovatele zápisu 
Davida Kováře.

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

4. Návrh na rozšíření počtu členů Rady jednoty
Bratr Husták vznesl otázku na důvod zvětšení rady, a jaký počet má mít nová rada. Počet 
členů rady by neměl vzhledem k počtu členů jednoty být příliš velký. Jako případ uvádí radu 
města Telče, která má zodpovědnost za všechny občany města. Starosta b. Kadlec navrhl 
rozšíření rady o 2 další členy, aby počet zůstal stále lichý, a odůvodnil to snahou o zapojení 
nových aktivních členů. Diskuzi uzavřel b. Jarolímek, který konstatoval, že návrh získal 
podporu na stávající radě jednoty na jejím posledním zasedání.

Usnesení VČS 03/2016

VČS jednoty Orla v Telči schvaluje návrh na rozšíření počtu členů Rady jednoty o dva další 
členy.

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

5.  Návrh a schválení volebního řádů
Bratr David Kovář navrhuje v případě, že budou více než 2 kandidáti volbu tajnou. 
V opačném případě by volba proběhla aklamací.

Usnesení VČS 04/2016

VČS jednoty Orla v Telči schvaluje navržený způsob hlasování.

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

6. Výzva k podání kandidátů na doplnění do Rady jednoty
Starosta b. Jaroslav Kadlec vyzval přítomné, aby navrhli nové členy rady jednoty Orla v Telči.
Václav Kadlec navrhl novou členku jednoty s. Janu Křížkovou, b. Vařbuchta navrhl b. 
Václava Kadlece a b. David Jarolímek navrhl b. Bohumíra Zlatušku.

Všichni 3 kandidáti krátce představili sebe a svou představu, jak budou působit v radě Orla.

7. Přednesení finanční zprávy za uplynulý rok 2015
Bratr David Kovář přečetl Zprávu o hospodaření a přehled příjmů a výdajů za rok 2015, 
kterou nabídl k nahlédnutí. Finanční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení VČS 05/2016

VČS schvaluje Zprávu o hospodaření a přehled příjmů a výdajů za rok 2015.

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0



8. Zpráva o činnosti za rok 2015 a Plán činnosti na zbytek roku
Bratr David Kovář přečetl  Zprávu o činnosti jednoty za rok 2015 a Plán činnosti na zbytek 
roku 2016. Tato zpráva je přílohou tohoto zápisu. Následně vyzval k doplnění Plánu činnosti o
další akce.

Usnesení VČS 06/2016

VČS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2015 a Plán činnosti na rok 2016

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

9. Volba nových členů Rady jednoty
Proběhla tajná volba nových členů rady jednoty. Hlasy byly sečteny veřejně před všemi 
přítomnými členy. Výsledek hlasování je:

Jana Křížková – 14 hlasů

Bc. Václav Kadlec – 13 hlasů

Ing. Bohumír Zlatuška – 10 hlasů

Usnesení VČS 07/2016

VČS volí dva nové členy Rady jednoty Orla Telč s. Janu Křížkovou a b. Václava Kadlece. 

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

10. Zpráva o stavu orlovny a projektu Oáza
Bratr David Jarolímek přednesl zprávu o stavu rekonstrukce Orlovny a hlavního sálu. 
Informoval členy o získání dotace z kraje Vysočina na projekt Oáza. Jedná se o odvodnění a 
zpevnění prostranství před stodolou a na nákup inventáře pro vybudování cykloodpočívky. 
Tento projekt je již z větší části realizován. Chybí dokončit osvětlení a inventář. 

V současné době má jednota podánu žádost na ministerstvu školství na dotaci na dokončení 
rekonstrukce sálu. K této dotaci máme v případě úspěchu přislíbenou spoluúčast ze strany 
města schválenou Radou města i Zastupitelstvem města.

Následovalo přečtení plánu dotací na r. 2016 starostou Jaroslavem Kadlecem.

Členská schůze bere na vědomí Zprávu o stavu orlovny.

11. Diskuze
V diskuzi padla připomínka o zlepšení povědomí Orla v mysli občanů a propagace. Byla 
vyslovena myšlenka dostat Orly do podvědomí veřejnosti ve spojitosti s odbojem za 
II. světové války. Měli bychom si uvědomit, že většina členů odbojové skupiny, která 
provedla atentát na Heidricha byla také členy Orla.

Dále se diskutovalo o možnostech pronájmu prostorů Orlovny cizím subjektům a smluvním 
ošetření.  

Ze strany pana Komína přišla informace o možnosti získání vyřazených plastových židlí z 
inventáře městského úřadu Telč možná formou daru. Toto je zatím v jednání. 



12. Usnesení a závěr
Bohumír Zlatuška přečetl všechna přijatá usnesení ke schválení.

Usnesení VČS 08/2013

Členská schůze schválila seznam usnesení.

Pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

V Telči dne 13. 5. 2016

Zapsal: Bohumír Zlatuška Starosta: Jaroslav Kadlec Zápis ověřil: David Kovář
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