
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VELKÉ RADY DNE 16.ČERVENCE 2013

Přítomni : Voříšek, Medek, Vondráček, Čermák, Dostál, Kordač, Miřejovský, Bluma, Němec,  
Hoffmann

Omluveni: Asterová, Farka, Fanta
Neomluven: Andrle

Program:

1. Kontrola úkolů – chev. Bluma
2. Personální příprava nové Velké rady – chev.Miřejovský
3. Finanční situace ČVB – cfr.Farka
4. Nedostatky v členské evidenci – chev. Dostál 
5. Návrhy na povýšení, návrhy na přijetí postulantů, noví postulanti  - velitelé komend
6. Přeměna občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost – chev.Kordač 
7. Příprava investitury – chev.Bluma 
8. Různé

Ad 1:
- Vzhledem k tomu, že se vlajka nedá přešít, pracuje se na nové vlajce.
- Chev. Voříšek  nepředal do uvedeného termínu mezinárodní přihlášky ani do nového termínu. 

Zdůvodňuje to problémy  s kontaktováním členů.  Navíc část členů delegace sv. Jana 
Nepomuckého nechtějí nadále v Řádu pracovat. Zbývají pouze dva členové. Kteří budou 
převedení do plzeňské komendy.

- Zpráva o činnosti komendy České Budějovice byla předána teprve na tomto zasedání. Proto 
nebylo možné  činnost komendy zapracovat do celkové zprávy mezinárodnímu vedení.

- Trvá úkol chev. Dostála doplnit členskou evidenci a ve spolupráci s veliteli komend vyřazení 
neaktivních  a nepracujících členů.

- Trvá úkol pro velitele komend  zajistit zaplacení členských příspěvků

Ad 2:

Chev. Bluma přečetl výnos velmistra řádu o jmenování nového velkobailiva i o jmenování  
velkopřevora a stanovení jejich kompetencí, jakož i rozhodnutí týkající se moravského bailiviku. Český 
překlad výnos je v příloze tohoto zápisu. Na základě tohoto výnosu předal chev. Bluma chev. 
Miřejovskému Pověřovac í dopis a prsten velkobailiva.
Poté převzal řízení schůze chev. Miřejovský. Na základě návrhu chev. Miřejovského a po diskusi mezi 
členy Velké rady byla ustanovena nová Velká rada:

Velkopřevor hr. Belcredi
Velkobailiv chev. Miřejovský
Moravskoslezský baliv chev. Pořízka*
Kancléř cfr. Farka*
Špitálník cfr. Vambera
Almužník cfr. Bureš
Generální sekretář chev. Dostál
Herold cfr. Hoffmann

Funkcionáři  označení * jsou na tuto funkci navrženi a jejich jmenování je závislé na rozhodnutí J.E. 
velmistra.



Zasedání VR se zúčastňují s právem hlasovacím i všichni velitelé komend. Nový velkobailiv rozhodl, že  
zatím ponechává všechny velitele komend ve svých funkcích.

Revizní komise:

Předseda, strážce pokladu chev. Medek
Člen cfr. Andrle ml.
¨
Velká rada uložila chev. Blumovi vypracovat adresář všech členů nové  VR a rozeslat jej členům VR a 
velitelům komend.

Ad 3: Vzhledem k tomu, že cfr. Farka se nemohl na schůzi dostavit, bod byl odložen na další zasedání.

Ad.4: VR uložila chev. Dostálo provést kontrolu všech členů a vypíchnout podezřelá přijímání, 
jmenování a povyšování.
Na následující  VR  předloží chev. Dostál návrh na vyřazení neaktivních a neplatících členů

Ad 5:
- Chev. Voříšek předal podklady k přijetí Bc. Smetany za postulanta chev. Dostálovi, který ho bude 

kontaktovat.
- Byl schválen návrh Plzeňské komendy na přijetí za členy Řádu Igora Barilika, Hanu Gerzanicovou a 

Kateřinu Veselou. Návrh na Raphael Honsovou nebyl schválen.
- Byly schváleny tyto návrhy na povýšení:
- Cfr. Farka            KLJ (event. CLJ)
- Cfr. Bureš CLJ
- Cfr.Andrle ml. KLJ-J
- Cfr.Vambera CLJ
- Cfr.Hoffmann CLJ
- Cfr.Fanta CLJ
- Cfr.Vondráček KLJ
- Cfr.Kunsch OLJ
- Csr.Stehlíková OLJ
- Cfr.Veselý CLJ
- Csr.Lorenz(ova)OLJ
- Cfr.Kracík OLJ
- Cfr.Uhlíř OLJ
- Cfr.Kadrman CLJ
- Cfr. Hošek OLJ

Ad 6:
Chev. Kordač seznámil  členy VR se situací , která vznikla s přijetím nového Občanského zákoníku. Je 
proto nutné, aby se  jurisdikce do konce roku přeměnila na jinou právní formu, jinak se z ní stane 
automaticky po 1.1. 2014 spolek, což by zkomplikovala např. žádosti o dotace. Chev. Miřejovský 
rozhodl, že k této problematice bude svolána speciální schůze s vybranými členy VR ( kancléř, 
almužník, gen. sekretář a chev. Kordač).

Ad.7: VR rozhodla, že bude uskutečněna investitura dne 9.11. v Praze. Její přípravou pověřila chev. 
Blumu.

Zapsali: Miřejovský, Bluma
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