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Zápis
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL
dne 10. června 2014
Přítomni:
br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Emil BOČEK, sstr. Alena
DITRICHOVÁ, br. František GÁBOR, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan MOJŢÍŠ,
br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří VLASÁK (9)
Přísedící:
br. Jozef BUJŇÁK
Hosté:
br. Pavel SKÁCEL, br. Ladislav LENK, sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan
KREISINGER, p. Filip PROCHÁZKA, br. Jiří CHARFREITAG, br. Jiří FILIP (7)
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 15,45 hod.
ad 2) Br. Budinský poţádal o schválení hostů.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů.
Hlasování: 8 - 0 - 0
ad 3) Br. Budinský přednesl návrh programu.
Program zasedání PRV dne 10. 6. 2014
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Schválení hostů
Schválení programu
Správa nemovitosti
Ekonomická situace
a) Stav účtu
b) Schválení faktur
c) Rozpočet za období 1-3/2014
d) Schválení hospodářského výsledku
6) SZK – I. etapa
7) Soudní spor
a) Informace JUDr. Drábka
b) Uplatnění směnky
8) Straimar group
a) Splnění úkolu RV
b) Dopis Straimar group ze dne 29. 5. 2014

9) Členská základna
a) Noví členové
b) Nové jednoty
c) Jednota Ţatec
10) Závěry Rozhodčí rady ze zasedání 17. 4. 2014
11) Návrhy na ocenění
12) Doplnění RV – lustrační osvědčení
13) Vyjádření ČsOL k záštitě prezidenta
14) Projekty
a) POVV
b) Legie 100
c) Tábor – přihlášení zájemci
15) Komise
a) Zprávy o činnosti komisí
16) Memoranda
17) Nominace na akce v následujícím období
18) Novela zákona o válečných veteránech – ukončení aktivit
19) Stav plnění úkolů PRV
20) Různé
a) Projekt geocaching
21) Závěr
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje program zasedání PRV dne 10. 6. 2014
Hlasování: 8 - 0 - 0
ad 4) Správa nemovitosti
Pan M. Kreisinger informoval o nabídkách zájemců o pronájem prostor divadélka,
dále informoval o odpojení hotelu Ankora od naší elektrické sítě, o ukončení prací na
leţatých rozvodech a aktuálním stavu ve vyklízení sklepních prostor p. Sýkorou.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o správě nemovitostí.
Hlasování: 8 – 0 - 0
ad 5) Ekonomická situace
a) Stav účtů
Br. M. Mojţíš seznámil PRV se stavem účtů ke 2. 6. 2014 – viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtu ke 2. 6. 2014.
Hlasování: 8 - 0 - 0
b) Schválení faktur
Br. M. Mojţíš seznámil PRV s proplácením předloţených faktur – viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV schvaluje proplacení předložených faktur.
Hlasování: 8 - 0 – 0
c) Rozpočet za období 1 – 3 /2014
Br. M. Mojţíš informoval o plnění rozpočtu za období 1 – 3 /2014, následně
podrobněji rozebral jednotlivé kapitoly- viz příloha.
Usnesení: PRV schvaluje plnění rozpočtu a ukládá pokračovat v čerpání rozpočtu
dle předem stanovených pravidel.
Hlasování: 8 - 0 - 0

d) Schválení hospodářského výsledku
Br. M. Mojţíš informoval o auditu v ekonomické oblasti, který probíhal dne 9. 6.
2014. PRV seznámil se stavem příprav hospodářského výsledku, který bude
předkládat na příštím PRV.
Usnesení: PRV ČsOL vzal informaci o stavu příprav hospodářského výsledku na
vědomí, ukládá dokončit práce na ukončení hospodářského výsledku a předložit na
PRV ke schválení.
Hlasování: 8 – 0 - 0
ad 6) SZK – I. etapa
Sstr. A. Ditrichová předloţila PRV seznam ţadatelů o sociálně zdravotní podporu za
1. období 2014 v celkovém počtu 81 ţádostí v celkové hodnotě 130.967,-Kč – viz
příloha zápisu. Informoval, ţe sociálně zdravotní komise obdrţela v I. etapě celkem
92 ţádostí o sociálně zdravotní podporu, avšak 11 ţádostí je v rozporu se směrnicí
pro udělení SZP a proto nebudou proplaceny. Sstr. A. Ditrichová následně předloţila
PRV aktualizované sloţení SZK a to předseda komise – sstr. A. Ditrichová, členové –
br. J. Novák, sstr. D. Nosková, br. J. Bujňák, sstr. J. Bujňáková, sstr. L. Benešová a
nově sstr. J. Fortelná.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o činnosti SZK a schvaluje
proplacení dávek dle přiloženého soupisu a rovněž doplnění komise o sstr. J.
Fortelnou.
Hlasování: 8 – 0 - 0
ad 7) Soudní spor
a) Informace JUDr. Drábka
Br. M. Mojţíš informoval PRV o aktuálním vývoji v soudních sporech se společností
Straimar group a o podaném odvolání prostřednictvím JUDr. S. Drábka proti
rozhodnutí soudu na základě schválení SO.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o aktuálním stavu soudních sporů
s firmou Straimar group, schvaluje rozhodnutí SO a ukládá v soudních sporech
pokračovat.
Hlasování: 8 – 0 - 0
b) Uplatnění směnky
Br. M. Mojţíš o moţnostech uplatnění směnky z důvodu vzniku pohledávky. PRV
následně projednalo přípravu uplatnění směnky a podniknuté kroky právní
kanceláře.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o přípravě uplatnění směnky,
schvaluje kroky právní kanceláře, ukládá postupovat v duchu nastaveného postupu
a předložit celou záležitost na zasedání republikového výboru.
Hlasování: 8 – 0 - 0
ad 8)Straimar group
a) Splnění úkolu RV
Br. P. Budinský informoval o usnesení SO neuplatnit předkupní právo na koupi
budovy hotelu Ankora. Seznámil PRV, s tím, ţe dle úkolu republikového výboru
byla provedena analýza ekonomické návratnosti vloţené investice ve výši 157
milionů korun.

Usnesení: PRV ČsOL po prověření schvaluje neuplatnit předkupní právona investici
ve výši 157 milionů korun. Ukládá informovat RV.
Hlasování: 8 – 0 - 0
b) Dopis Straimar group ze dne 29. 5. 2014
Br. J. Sitta seznámil PRV se zněním dopisu společnosti Straimar group – viz příloha
zápisu. Jednotlivé body dopisu byly následně projednány a prodiskutovány.
Usnesení: PRV ČsOL v bodě a) souhlasí s možností uzavření věcného břemene na
pozemek s novým majitelem, v bodě b) souhlasí s možností uzavřít předkupní právo
na pozemek pod hotelem s novým majitelem, v bodě c) nesouhlasí s požadavkem
společnosti Straimar group obsaženým v tomto bodě a ukládá SO informovat
dopisem o rozhodnutí PRV společnost Straimar group a zahájit jednání s novým
majitelem ve věci bodu dopisu a) a b).
Hlasování: 8 – 0 - 0
ad 9) Členská základna
a) Noví členové
Br. J. Sitta předloţil PRV seznam 51 uchazečů z 21 jednot o registraci členství - viz
příloha zápisu. Upozornil, ţe pořadová čísla 6, 20, 33, 34 a 39 nesplňují podmínky
registrace členství v souladu se Stanovami ČsOL.
Usnesení: PRV schvaluje registraci 46 nových členů.
Hlasování: 8 – 0 - 0
b) Nové jednoty
Br. M. Mojţíš předloţil ţádost o registraci nové jednoty Vimperk, včetně zápisu ze
zakládající schůze jednoty ze dne 29. 3. 2014 – viz příloha zápisu. Dle kontroly délky
členství jednotlivých členů výboru jednoty bylo zjištěno, ţe někteří členové nesplňují
podmínky kariérního řádu a z toho důvodu navrhuje výbor jmenovat do doby
splnění kariérního řádu.
Usnesení: PRV schvaluje registraci jednoty Vimperk, do doby splnění kariérního
řádu je výbor jmenován předsednictvem RV.
Hlasování: 8 – 0 - 0
Br. M. Mojţíš dále předloţil ţádost o registraci nové jednoty Příbram včetně zápisu
ze zakládající členské schůze jednoty ze dne 5. 5. 2014 – viz příloha zápisu. Všichni
členové výboru splňují podmínky kariérního řádu.
Usnesení: PRV schvaluje zaregistrování jednoty Příbram.
Hlasování: 8 – 0 - 0
c) Jednota Ţatec
Br. J. Sitta seznámil PRV se ţádostí jednoty Ţatec o uhrazení škody, která vznikla
jednotě při krádeţi v roce 2009. PRV celou problematiku následně projednalo a
navrhlo tato usnesení.
Usnesení 1: PRV navrhuje škodu jednotě neuhradit, avšak umožnit srovnání schodku
odpisem v účetnictví jednoty.
Hlasování: 4 – 4 - 0
Usnesení 2: PRV navrhuje uhradit jednotě 50% nezaviněné ztráty a 50% škody
srovnat v účetnictví jednoty odpisem.
Hlasování: 5 – 3 – 0

ad 10) Závěry Rozhodčí rady ze zasedání 17. 4. 2014
Br. M. Mojţíš seznámil PRV se závěry Rozhodčí rady ze zasedání dne 17. 4. 2014 - viz
příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí zápis z jednání Rozhodčí rady dne 17. 4. 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0
v 17,00 hod příchod br. Františka Gábora (přítomno 9 hlasujících členů PRV)
ad 11) Návrhy na ocenění
Br. J. Vlasák předloţil PRV k projednání návrh k případnému zhotovení medaile
k 70. výročí ukončení II. sv. války. PRV následně projednalo navrhované moţnosti.
Usnesení: PRV ČsOL vzalo informaci br. J. Vlasáka, ukládá provést dohovor s MO a
finanční předpoklad záležitosti.
Hlasování: 8 – 0 - 1
Dále br. J. Vlasák předložil následující návrhy na oceněnía jmenování do vyšší
hodnosti:
- J. Velík – návrh na jmenování do hodnosti brig. gen. Hlasování: 8 – 0 – 1
- Volodymyru Volodymyroviču Borodenkovi - Pam. medaile III. st
Hlasování: 8 – 0 – 1
- Anna Abramovičová – Pam. med. III. st.
Hlasování: 9 – 0 – 0
- Josef Trojan – Pam. med. III. st.
Hlasování: 9 – 0 - 0
- David Pavlita – Pam. med. III. st.
Hlasování: 9 – 0 – 0
- 12 Pamětních listů na základě návrhu jednoty Valtice – viz. příloha
Hlasování: 5 – 4 - 0
- absolventů VSŠ a VOŠ Moravská Třebová Matěje Dvořáka, Ondřeje Ulricha a
Gabriely Černoškové Pamětní mincí ČsOL
Hlasování: 8 – 0 – 1
- JUDr. Milan Číţek – Pam. med. III. st.
Hlasování: 6 – 1 – 2
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje udělení navrhovaných ocenění, viz jednotlivá
hlasování.
Hlasování: 9 – 0 - 0
ad 12) Doplnění RV – lustrační osvědčení
Br. J. Sitta seznámil PRV s lustračním osvědčením člena ČsOL navrţeného na
doplnění RV ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí předložené lustrační osvědčení.
Hlasování: 8 – 0 - 1
ad 13) Vyjádření ČsOL k záštitě prezidenta
Br. M. Mojţíš informoval o dotazu zástupců z kanceláře prezidenta ohledně
poskytnuté záštity prezidenta republiky na akci jednoty Frýdek – Místek, kterou
připomínkovali zástupci Polska. Br. J. Filip seznámil následně PRV se zněním
dopisu, který bude odeslán kanceláři prezidenta ČR.
Usnesení 1: PRV ČsOL schvaluje odpověď kanceláři prezidenta republiky.
Hlasování: 8 – 0 – 1
Usnesení 2: PRV ČsOL ukládá SO konzultovat dopis s právníkem.
Hlasování: 7 – 0 - 2

ad 14) Projekty
a) POVV
Br. P. Skácel informoval o aktuálním stavu v projektu POVV, vyhodnotil činnost
POVV v jednotlivých krajích, seznámil s plněním plánu práce a předloţil plán práce
na další období – viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu.
Hlasování: 9 – 0 - 0
b) Legie 100
Br. J. Sitta informoval PRV, ţe Projekt Legie 100 je pro rok 2014 plněn v souladu se
schváleným harmonogramem projektu pro rok 2014, informoval o připravovaných
akcích v podzimních měsících. Předloţil ke schválení smlouvu s p. Petrem Skalou na
vytvoření webových stránek projektu Legie 100 včetně zapracování projektu Krev
Legionáře. Dále informoval o přípravách zakoupení posledního vagónu, dále
seznámil PRV s úspěšnou realizací výstav, přípravě mutace jedné z výstav do
slovenského jazyka. Br. M. Mojţíš doplnil informace o otevírané výstavě v Minsku
dne 11. 6. 2014 a dále plánované výstavě v Jekatěrinburku.
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí aktuální informaci o stavu projektu Legie 100 a
schvaluje podepsání smlouvy na zhotovení webových stránek p. Skalou.
Hlasování: 7 – 0 - 2
c) Tábor – přihlášení zájemci
Br. F. Procházka seznámil PRV se zájemci o letní tábor a jeho celkovou naplněností viz příloha zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje poskytnutí podpory na letní tábor dle předloženého
seznamu účastníků.
Hlasování: 9 – 0 - 0
ad 15) Komise
a) Zprávy o činnosti komisí
Br. F. Procházka informoval PRV o aktuálním stavu a počtu odevzdaných zpráv o
činnosti jednotlivých komisí. Vyzval předsedy komisí o dodání zbývajících zpráv o
činnosti komisí.
Usnesení: PRV ČsOL vzalo informaci na vědomí, vyjádřilo nespokojenost a ukládá
předsedům komisí, kteří nesplnili svoje úkoly, tyto dopracovat a doložit do příštího
jednání PRV.
Hlasování: 8 – 0 - 1
ad 16) Memoranda
Br. J. Charfreitag seznámil PRV se seznamem memorand navrţených k podpisu:
- Město Frýdlant
- Obec Košariská
- Obec Chlum
- Svaz měst a obcí ČR
- Sdruţení místních samospráv
- Město Nitra
- Sdruţení měst a obcí SR
- Slezské muzeum v Opavě
- Slovenské ministerstvo školství Bratislava
- Slovenské národní muzeum Bratislava
- Vojenský historický ústav Bratislava

Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje podepsání memorand s obcí
Košariská, s obcí Chlum, s městem Frýdlant, se Svazem měst a obcí, se Sdružením
místních samospráv a s městem Nitra.
Hlasování: 9 – 0 - 0
ad 17) Nominace na akce v následujícím období
Br. F. Procházka aktualizoval nominace na akce v následujícím období - viz příloha
zápisu.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje nominace členů PRV na akce v měsíci
červnu a červenci.
Hlasování: 9 – 0 - 0
ad 18) Novela zákona o válečných veteránech – ukončení aktivit
Br. J. Sitta informoval o plnění usnesení předsednictva o prosazení našich poţadavků
do novely zákona o válečných veteránech. Informoval, ţe se aktivity obce ukázaly
jako nedostatečné, nepodařilo se získat dostatečnou podporu ani v parlamentu ani
v senátu a výsledkem je skutečnost, ţe naše návrhy nebyly akceptovány. Vzhledem
k přijetí zákona a výše uvedenému navrhuje veškeré aktivity v tomto směru ukončit.
Usnesení 1: PRV ČsOL ukládá ukončit aktivity související s tímto zákonem.
Hlasování: 8 – 0 - 1
Usnesení 2: PRV ČsOL ukládá požádat dopisem ministra obrany, předsedu vlády a
předsedu poslanecké sněmovny aby se ČsOL stala připomínkovým místem u zákonů
týkajících se válečných veteránů.
Hlasování: 5 – 1 - 3
ad 19) Stav plnění úkolů PRV
Br. F. Procházkovi se z technických důvodů nepodařilo zobrazit úkoly PRV a proto je
bod navrţen k projednání na příštím jednání PRV.
Usnesení: Bod se překládá na příští jednání PRV
Hlasování: 9 - 0 - 0
ad 20) Různé
a) Projekt geocaching
Sstr. A. Lejtnarová informovala o aktuálním stavu v projektu geocaching, moţnosti
pořízení legionářského geocoinu. Informovala, ţe prostřednictvím webových stránek
bude projekt geocaching ČsOL znovu připomenut veřejnosti.
Usnesení: PRV ČsOL vzalo informaci o aktuálním stavu projektu geocaching na
vědomí.
Hlasování: 9 – 0 - 0
22) Závěr
Br. P. Budinský všem přítomným členům poděkoval za účast a jednání ukončil
v 19,30 hod.
Zapsala: Andrea Lejtnarová
Schválil: br. J. Sitta

