Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 17. 10. 2017

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC
LEGIONÁŘSKÁ
Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2
tel. 224 266 235, 224 266 241

www.csol.cz sekretariat@csol.cz

Zápis o zasedání Předsednictva Republikového výboru ČsOL
dne 17. října 2017
Přítomní: br. Pavel Budinský, br. Ladislav Paleček, br. František Bobek, br. Josef Švarc, br.
Tomáš Jambor, br. Milan Mojžíš, br. Pavel Skácel, br. Václav Kuchynka, br. Tichomir
Mirkovič, br. Jiří Vlasák, br. Emil Boček, ses. Alena Ditrichová
Příchozí v průběhu jednání: br. Jindřich Sitta, br. Tomáš Pilvousek
Hosté: br. Jaroslav Kulíšek, ses. Marcela Ludvíková, br. Jiří Filip, br. Viktor Šinkovec, br. Jiří
Charfreitag
ad 1) Zahájení
Br. Pavel Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání PRV ČsOL v 15:32 hod.
ad 2) Schválení hostů
Kulíšek, Ludvíková, Filip, Šinkovec, Charfreitag
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje účast hostů na svém zasedání.
Hlasování: 12 – 0 – 0
ad 3) Schválení programu
Informace: Br. Pavel Budinský přednesl návrh programu jednání PRV ČsOL.
Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení hostů
Schválení programu
Plnění úkolů
Správa nemovitosti
Ekonomická situace
a) Stav účtů
b) Schválení faktur
c) Stav plnění dotací
d) Aktualizace rozpočtu 2017
7. Dotace 2018
a) MO ČR
b) Státní rozpočet ČR
c) Dotační program HMP
8. Členská základna - noví členové
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9. Projekty
a) PoVV
b) Zámeček
c) Legie 100
d) Orlík
10. Komise
a) Komise pro ocenění
b) Komise ekonomická
c) Komise pro strategické plánování
11. Pomník v obci Cotkytle
12. ÚRK
13. Rozhodčí rada
14. Odpovědnost členů PRV
15. Informace z jednání SO
16. Straimar
17. Memoranda
a) Horní Kalná
b) Ad Wood
c) Nadace Okřídlené kolo
18. Výběrová řízení
19. Akce ČsOL
20. Nominace na akce
21. Různé
a) Změna termínu jednání PRV 21. 11. 2017
22. Pošta
a) Sanatorium Buchtův kopec
23. Závěr
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje program zasedání.
Hlasování: 12 – 0 – 0
ad 4) Plnění úkolů
Informace: Br. Jiří Filip předložil stav plnění úkolů za uplynulé období.
Usnesení: PRV ČsOL bere stav plnění úkolů na vědomí.
Hlasování: 12 – 0 – 0
ad 5) Správa nemovitosti
Informace: Br. Milan Mojžíš přednesl informaci předkládanou panem Milanem
Kreisingerem k průběhu prací v Divadélku a stavu nemovitosti.
Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí.
Hlasování: 12 – 0 – 0
ad 6) Ekonomická situace
a) Stav účtů
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil stav účtů ČsOL k 10. 10. 2017.
Usnesení: PRV ČsOL bere stav účtů na vědomí a ukládá informovat RV ČsOL.
Hlasování: 12 – 0 – 0
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b) Schválení faktur
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil faktury za uplynulé období ke schválení a
poskytl komentář.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur.
Hlasování: 12 – 0 – 0
c) Stav plnění dotací
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o stavu čerpání dotací ČsOL v roce 2017.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace ke stavu čerpání dotací ČsOL v roce 2017 na
vědomí.
Hlasování: 12 – 0 – 0
15:56 hod. br. Jindřich Sitta se připojil k jednání (počet hlasujících 13)
d) Aktualizace rozpočtu 2017
Informace: Br. Milan Mojžíš dle úkolu z minulého jednání RV ČsOL předložil
aktualizaci rozpočtu ČsOL na rok 2017 o dotaci ze Státního rozpočtu ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje aktualizaci rozpočtu ČsOL na rok 2017 a ukládá
předložit na další jednání RV ČsOL.
Hlasování: 13 – 0 – 0
ad 7) Dotace 2018
a) MO ČR
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil shrnutí odeslaných žádostí ČsOL o dotaci
z rozpočtu MO ČR.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje podání žádostí a ukládá informovat RV ČsOL.
Hlasování: 13 – 0 – 0
b) Státní rozpočet ČR
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o stavu jednání o dotaci ze Státního
rozpočtu ČR.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 13 – 0 – 0
c) Dotační program HMP
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval o vypsaném dotačním programu HMP.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí a ukládá podat žádost o dotaci.
Hlasování: 13 – 0 – 0
ad 8) Členská základna - noví členové
Informace: Br. Jiří Filip předložil tabulku žadatelů o členství v ČsOL za období
5. 8.–9. 10. 2017. Všichni splňují podmínky pro vznik členství dle Stanov ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje registraci přihlášek nově přijatých členů.
Hlasování: 13 – 0 – 0
ad 9) Projekty
a) PoVV
Informace: Br. Viktor Šinkovec předložil zprávu o projektu PoVV za Q1 – Q3.
Br. Jindřich Sitta se dotázal na stav čerpání dotačních prostředků a ujistil se, že
vedení PoVV počítá s utracením 100 % schválených prostředků.
Usnesení: PRV ČsOL bere předloženou zprávu na vědomí.
Hlasování: 14 – 0 – 0
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b) Zámeček
Informace: Br. František Bobek předložil zprávu o projektu Zámeček za uplynulé
období. Br. Viktor Šinkovec předložil zpracovaný rozpočet projektu Zámeček se
získanými dotacemi i jejich využitím a poskytl komentář.
16:30 hod. projednání bodu 9b) bylo pozastaveno a byla zahájena prohlídka objektu
Zámeček.
Br. Tomáš Pilvousek se připojil k jednání (počet hlasujících 14)
17:33 hod. pokračování jednání
Po vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu byla zahájena diskuze.
Br. Tichomir Mirkovič vyjádřil své pochyby k možnostem ČsOL pokračovat ve
financování a práci na projektu Zámeček. Br. Jindřich Sitta apeloval na členy PRV
ČsOL s potřebou nezaleknout se velikosti tohoto projektu, sdělil, že je třeba vytrvat
a překonat zdánlivé nesnáze spojené s projektem Zámeček. Br. Tomáš Pilvousek
připomněl, že jedním z bodů programového prohlášení Sněmu ČsOL je právě i
pokračování projektu Zámeček. Br. Pavel Budinský vyjádřil svůj optimistický
postoj k celému projektu a vysvětlil členům PRV možnosti, pro jaké lze nemovitost
v budoucnu využít. Rovněž doplnil, že financování projektu je v tuto chvíli
zabezpečeno a není tedy třeba se obávat o zajištění finančních prostředků pro
projekt Zámeček v následujícím roce. Br. Jindřich Sitta sdělil členům PRV, že je
třeba poskytnout realizačnímu týmu Zámeček důvěru pro jejich další kroky, aby
mohli jednat ve větší jistotě oproti současné situaci, kdy na prakticky každém
jednání PRV ČsOL lze očekávat nutnost obhajoby dalších kroků či jejich případné
úplné zastavení.
Návrh usnesení: PRV ČsOL bere předložené informace na vědomí. (nehlasováno z důvodu
přijetí protinávrhu)
Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá realizačnímu
týmu Zámeček připravit pro jednání PRV ČsOL dva návrhy strategického řešení
dokončení projektu – variantu pomalou a variantu rychlou.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Body 9c) Legie 100 a 9d) Orlík byly předsunuty před projednání bodu Zámeček, v rámci
kterého proběhla prohlídka Zámečku – Larischovy vily.
c) Legie 100
Informace: Br. Jiří Charfreitag informoval o tom, že projekt Legie 100 běží dle
schváleného harmonogramu. Legiovlak se vrátil ze své cesty po Slovensku a nyní
již pokračuje dle plánované trasy Českou republikou.
Dále uvedl, že došlo ke zpoždění u otevření Vzdělávacího centra československých
legií.
Br. Milan Mojžíš doplnil, že do příštího pondělí je nutné podat vyúčtování dotace
za Q3.
Usnesení: PRV ČsOL bere přednesené informace na vědomí a ukládá odevzdat
vyúčtování za Q3 poskytovateli dotace ve stanoveném termínu.
Hlasování: 14 – 0 – 0
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Informace: Br. Jiří Charfreitag informoval o žádosti spol. Post Bellum o spolupráci
v rámci projektů ČsOL – na sbírce pro VV a 100. výročí vzniku Československé
republiky a zahájil diskuzi.
Projednání tohoto bodu bylo odloženo a bude projednán v rámci bodu 17 – Memoranda.
d) Orlík
Informace: Br. Jiří Charfreitag informoval o pokračujících opravách lokomotivy pro
Legiovlak. Opravy pokračují a stále platí březnový termín dokončení oprav tak, aby
mohla lokomotiva zahájit sezonu Legiovlaku pro rok 2018.
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí.
Hlasování: 14 – 0 – 0
ad 10) Komise
a) Komise pro ocenění
Informace: Br. Jiří Vlasák předložil zpracovaný seznam návrhů na ocenění k 11. 11.
2017 a poskytl komentář. Dále požádal o doplnění tabulky o PM III. stupně pro
radního pro bezpečnost pana Libora Hadravy.
Br. Tomáš Pilvousek požádal o přehodnocení návrhu na ocenění br. Josefa Haislera,
u nějž komise upozorňuje na nesoulad se směrnicí ČsOL pro udělení ocenění.
Br. Pavel Budinský navrhl hlasovat o všech návrzích společně s výjimkou návrhu
na ocenění Libora Hadravy a br. Josefa Haislera, o kterých bude hlasováno
samostatně.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje předložené návrhy na ocenění k 11. 11.
2017 v souladu se závěry Komise pro ocenění a Statutárního orgánu ČsOL.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje návrh na ocenění PM II. stupně k 11. 11.
2017 br. Josefu Haislerovi.
Hlasování: 11 – 0 – 3
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje návrh na ocenění PM III. stupně k 11. 11.
2017 panu Liboru Hadravovi.
Hlasování: 12 – 0 – 2
b) Komise ekonomická
Informace: Br. Milan Mojžíš informoval PRV ČsOL o situaci Jednoty ČsOL
v Poděbradech po úmrtí předsedy ČsOL br. Josefa Bacílka. Zesnulý předseda ČsOL
br. Josef Bacílek měl v držení finanční prostředky jednoty ČsOL a není možné tyto
peníze získat do pokladny jednoty. Br. Pavel Budinský se dotázal, zda byla zjištěna
ochota rodiny poskytnout peníze zpět. Br. Milan Mojžíš sdělil stanovisko
Ekonomické komise – komise navrhuje tyto prostředky účetně odepsat Br. Tomáš
Pilvousek doplnil, že činnost jednoty bude dále pokračovat a vyjádřil podporu
komise pro strategické plánování ke stanovisku Komise ekonomické.
Usnesení: PRV ČsOL vzalo informace na vědomí, ztotožňuje se se stanoviskem Komise
ekonomické a ukládá jej doplnit o stanovisko ÚRK ČsOL.
Hlasování: 14 – 0 – 0
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c) Komise pro strategické plánování
Do bodu nebylo samostatně nic předloženo – stanovisko komise k situaci v jednotě
Poděbrady bylo zařazeno přímo do diskuze u předchozího podbodu jednání.
ad 11) Pomník v obci Cotkytle
Informace: Br. Jiří Filip předložil dle úkolu z jednání SO ČsOL návrh dopisu
předsedy ČsOL obci Cotkytle a jednotě Lanškroun. Br. Jiří Filip doplnil, že SO ČsOL
vyjádřilo nesouhlas s přihlášením se k vlastnictví památníku protifašistického
odboje. Br. Josef Švarc rovněž uvedl, že jednota žádá 200 tis. korun příspěvek na
opravu tohoto pomníku. Br. Pavel Budinský navrhl, aby se hlasovalo zvlášť o přijetí
pomníku do majetku obce a zvlášť o možné finanční podpoře.
Usnesení: PRV ČsOL se ve věci přihlášení se k vlastnictví majetku po projednání
ztotožňuje s názorem SO ČsOL a schvaluje znění předloženého dopisu. PRV ČsOL
ukládá odeslat tento dopis zúčastněným stranám.
Hlasování: 13 – 0 – 1
Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje udělení podpory na opravu pomníku v obci Cotkytle ve
výši 200 tis. korun a ukládá zapracovat tuto částku do rozpočtu ČsOL na rok 2018.
(nehlasováno z důvodu přijetí protinávrhu)
Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje udělení podpory na opravu pomníku v obci Cotkytle ve
výši 50 tis. korun a ukládá zapracovat tuto částku do rozpočtu ČsOL na rok 2018.
(nehlasováno z důvodu přijetí protinávrhu)
Návrh usnesení: PRV ČsOL neschvaluje udělení podpory na opravu pomníku v obci Cotkytle.
(nehlasováno z důvodu přijetí protinávrhu)
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje udělení podpory na opravu pomníku v obci Cotkytle ve
výši 30 tis. korun a ukládá zapracovat tuto částku do rozpočtu ČsOL na rok 2018.
Hlasování: 11 – 0 – 3
18:53 hod. br. Pavel Skácel se vzdálil z jednání (počet hlasujících 13)
ad 12) ÚRK
Informace: Br. Jaroslav Kulíšek předložil Protokol o kontrole účetní uzávěrky
ČsOL za rok 2016.
Usnesení: PRV ČsOL bere informaci na vědomí.
Hlasování: 12 – 0 – 1
18:56 hod. br. Pavel Skácel se vrátil k jednání (počet hlasujících 14)
18:58 hod. br. Ladislav Paleček se vzdálil z jednání (počet hlasujících 13)
19:00 hod. br. Ladislav Paleček se vrátil k jednání (počet hlasujících 14)
19:03 hod. br. Josef Švarc opustil jednání (počet hlasujících 13)
ad 13) Rozhodčí rada
Informace: Br. Pavel Budinský předložil v zastoupení br. Františka Gábora
Oznámení o rozhodnutí rozhodčí rady ve věci Dany Noskové ze dne 18. 9. 2017.
Br. Emil Boček vystoupil proti tomu, aby se toto téma vůbec řešilo na jednání PRV
ČsOL. Br. Václav Kuchynka rovněž připomněl, že se jedná o zcela soukromou
záležitost ses. Dany Noskové a Aloise Dubce. Br. Jindřich Sitta se dotázal, na jakém
základě má Rozhodčí rada právo pozastavit výkon usnesení PRV ČsOL.
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Br. Jaroslav Kulíšek požádal PRV ČsOL o schválení předložení výsledku šetření
podnětu br. Františka Gábora, který jménem Rozhodčí rady požádal o stanovisko
ÚRK ČsOL. Br. Jindřich Sitta vyjádřil své přesvědčení, že ÚRK je nezávislý orgán a
zodpovídá se pouze Sněmu ČsOL.
Br. Pavel Budinský požádal o to, aby se jednání vrátilo k původnímu sdělení
Rozhodčí rady. Br. Jindřich Sitta vyjádřil své pochybnosti nad tím, aby PRV ČsOL
přijalo precedentní rozhodnutí RR ČsOL o pozastavení výkonu rozhodnutí PRV
ČsOL, které nemá ukotvení v základních dokumentech ČsOL.
Br. Ladislav Paleček navrhl, aby PRV apelovalo na RR ČsOL, aby projednání
podnětu ses. Noskové dokončila do příštího jednání PRV ČsOL a poskytla
stanovisko PRV ČsOL.
Br. František Bobek navrhl, aby PRV ČsOL odmítlo usnesení RR ČsOL, ale aby se
naopak PRV ČsOL samo ujalo iniciativy ve vyšetření celé záležitosti.
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje usnesení RR ČsOL per rollam ve věci pozastavení
výkonu usnesení PRV ČsOL ze dne 15. 8. 2017.
Hlasování: 10 – 0 – 3
ad 14) Odpovědnost členů PRV
Informace: Br. Pavel Skácel vznesl dotaz na odpovědnost členů PRV ČsOL za
rozhodnutí, která činí. Br. Jindřich Sitta uvedl, že tato otázka by měla být spíše
předložena kvalifikovanému právníkovi, který by mohl analyzovat dopady
jednotlivých rozhodnutí orgánů ČsOL.
Usnesení: PRV ČsOL ukládá na příští jednání PRV ČsOL pozvat právníka k zodpovězení
této otázky.
Hlasování: 12 – 1 – 0
ad 15) Informace z jednání SO
Informace: Br. Jiří Filip předložil dopis, který obdržel SO ČsOL. Rovněž předložil
písemné vyjádření br. Jaroslava Syrového k celé záležitosti a LO br. Syrového. Br.
Emil Boček sdělil svůj názor, že anonymními udáními není potřeba se zabývat.
Návrh usnesení: PRV ČsOL ukládá s okamžitou platností zakázat br. Syrovému jednat
jménem ČsOL. (nehlasováno z důvodu přijetí protinávrhu)
Usnesení: PRV ČsOL se odmítá uvedenou záležitostí zabývat.
Hlasování: 10 – 0 – 3
19:49 hod. br. Emil Boček se vzdálil z jednání (počet hlasujících 12)
ad 16) Straimar
Informace: Br. Milan Mojžíš předložil dílčí informaci o průběhu soudních sporů se
spol. Straimar. Dále upozornil na doporučení právního zástupce nastíněná
v předloženém materiálu.
Usnesení: PRV ČsOL vzalo informaci JUDr. Drábka na vědomí a ztotožňuje se s názory
právního zástupce.
Hlasování: 12 – 0 – 0
19:52 hod. br. Emil Boček se vrátil k jednání (počet hlasujících 13)
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ad 17) Memoranda
a) Horní Kalná
Informace: Br. Jiří Charfreitag předložil návrh memoranda s obcí Horní Kalná. Br.
Jindřich Sitta doplnil, že se jedná o memorandum, bez kterého nelze s obcí Horní
Kalná spolupracovat v rámci statutu Nadačního fondu Legie 100.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje předložený návrh memoranda, ukládá
jej k podpisu a ukládá informovat RV.
Hlasování: 12 – 0 – 1
b) Ad Wood
Informace: Br. Jiří Charfreitag předložil návrh memoranda se spol. Ad Wood a
Dodatek č.1. Br. Jindřich Sitta se vyjádřil pro schválení tohoto memoranda.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje předložený návrh memoranda a dodatku
č. 1, ukládá k podpisu a ukládá informovat RV.
Hlasování: 13 – 0 – 0
c) Nadace Okřídlené kolo
Informace: Br. Jiří Charfreitag předložil Dodatek č. 2 k memorandu s nadací
Okřídlené kolo resp. Iron Monument Club v Plzni. Br. Jindřich Sitta se vyjádřil pro
schválení tohoto memoranda.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 k memorandu
s nadací Okřídlené kolo a ukládá informovat RV.
Hlasování: 13 – 0 – 0
19:57 hod – návrat k projednání spolupráce s nadací Post Bellum.
20:00 hod. – br. Emil Boček opustil jednání (počet hlasujících 12)
Br. Jindřich Sitta sdělil, že k této spolupráci nemá jasné stanovisko. Br. František Bobek se
vyjádřil proti podpoře této spolupráce a apeloval na PRV ČsOL s tím, aby více propagovalo
vlastní sbírky a vlastní činnost ČsOL. Br. Milan Mojžíš uvedl žádost a nabídku nadace Post
Bellum na pravou míru a doplnil, jaké možnosti by naopak mohla ČsOL získat spoluprací
s touto společností. Br. Jindřich Sitta navrhl jednat o možné spolupráci v třetím bodě
nastíněných možností spolupráce dle předloženého materiálu.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje spolupráci s Post Bellum v kapitole 3)
Výstava k 100. výročí založení Československa. V dalších bodech spolupráci
neschvaluje.
Hlasování: 10 – 0 – 2
ad 18) Výběrová řízení
Informace: Br. Jiří Charfreitag předložil výsledky výběrových řízení za uplynulé
období.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje výsledky výběrových řízení.
Hlasování: 12 – 0 – 0
ad 19) Akce ČsOL
Do bodu nebylo nic předloženo.
ad 20) Nominace na akce
Informace: Br. Jiří Filip předložil návrh nominací na akce v následujícím období.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje nominace.
Hlasování: 12 – 0 – 0
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ad 21) Různé
a) Změna termínu jednání PRV 21. 11. 2017
Informace: Br. Jiří Filip informoval o potřebě posunutí termínu jednání PRV ČsOL
plánovaného na 21. 11. 2017. Tento termín koliduje s poutí ČsOL do Francie. Návrh
nového termínu jednání je 28. 11. 2017.
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje změnu termínu PRV ČsOL na 28. 11.
2017.
Hlasování: 12 – 0 – 0
b) Složení delegací na zahraniční cesty ČsOL
Informace: Br. Tichomir Mirkovič apeloval na to, aby na zahraniční cesty ČsOL byli
nominováni pouze ti členové ČsOL, kteří si takovou cestu zaslouží svou činností a
rovněž takoví, kteří budou důstojně reprezentovat ČsOL.
ad 22) Pošta
a) Sanatorium Buchtův kopec
Informace: Br. Jiří Filip předložil odpověď Kraje Vysočina na naši žádost o získání
Sanatoria Buchtův kopec do majetku ČsOL. Br. Pavel Budinský požádal PRV ČsOL
o další podporu tohoto záměru. Br. Jindřich Sitta se vyjádřil proti této investici. Br.
František Bobek opět požádal o řešení spíše stávajících projektů, než začínat
investici do nových. Jeho názor podpořil i br. Václav Kuchynka.
Návrh usnesení: PRV ČsOL ukládá ukončit jednání v této věci.
Hlasování: 5 – 4 – 3
Návrh nebyl přijat
Návrh usnesení: PRV ČsOL nesouhlasí s nabízenou cenou, ale ukládá pokračovat v jednání.
Hlasování: 6 – 3 – 3
Návrh nebyl přijat
ad 23) Závěr
Br. Pavel Budinský poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 20:40 hod.

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková
Schválil: br. Jiří Filip

