ČESKOSLOVENSKÁ OBEC
LEGIONÁŘSKÁ
HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2
TEL. 224

266 241 - 224 266 235

FAX

224 266 274

Zápis
ze zasedání statutárního orgánu ČsOL
dne 6. listopadu 2012
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Emil Cigánik, br. Milan Mojžíš, br. Petr
Hozlár, sstr. Andrea Lejtnarová.
Jednání zahájil br. P. Budinský v 16,30 hod.
ad 2) Schválení hostů
Žádní hosté nejsou přítomni.
ad 3) Br. P. Budinský přednesl návrh programu.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. Správa nemovitostí
a) Požární ochrana
b) Divadélko
5. Přehled plnění úkolů
6. Ekonomická situace
a) Přehled placení nájemného
b) Žádost o úpravu rozhodnutí MO
7. Nominace na akce v následujícím období
a) Příprava ČsOL (akce) na den veteránů
b) Další akce – Slovensko
8. Kontrola stavu přípravy výroční zprávy za rok 2011
9. Jednota Frýdek – Místek
10. Novoroční přání
11. Žádost – Svaz důstojníků a praporčíků AČR
12. Různé
a) Návrhy na ocenění
b) Info o situaci ve Francii
c) Info o Užhorodu
13. Pošta
14. Závěr
Usnesení: SO po projednání schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 3 – 0 – 0

ad 4) Správa nemovitosti
a) Požární ochrana
SO projednal návrh a finanční kalkulaci na řešení požární ochrany s rozpočtem na
cca 120 000,-Kč.
Usnesení: SO vzal na vědomí informaci o nabídce na požární sirény, tuto zamítl a
uložil p. Kresingerovi hledat jiné dodavatele, popřípadě jiné řešení.
Hlasování: 3 – 0 – 0
b) Divadélko
SO projednal aktuální zájemce o pronájem prostor divadélka.
Usnesení: SO rekapituloval, že v tuto chvíli jsou 3 zájemci o pronájem prostor
divadélka. Ukládá všem členům SO a PRV návrhy prostudovat, eventuálně doplnit,
tak aby na jednání PRV dne 4. 12. 2012 mohl být vybrán nájemce.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 5) Přehled plnění úkolů
Z důvodu časové tísně 1. místopředsedy nebylo možné rozdělit úkoly a tento bod je
přeložen na příští jednání SO.
ad 6) Ekonomická situace
a) Přehled placení nájemného
Br. M. Mojžíš předložil aktuální stav placení nájemného se stavem k 5. 11. 2012 – viz
příloha zápisu.
Usnesení: SO projednal předložený materiál a ukládá:
- k bodu 6 reklamní agentura – br. F. Gáborovi ukončit nájemní vztah, doložit
do kdy nájemní vztah trval s termínem splnění do příštího jednání SO
- k bodu 8 a 9 – prověřit dle nájemní smlouvy do příštího jednání SO kdy má
proběhnout platba
- k bodu 10 – zajistit právní stanovisko
Hlasování: 3 – 0 – 0
Br. M. Mojžíš předložil aktuální přehled placení médií v objektu hotelu Legie v roce
2012 se stavem k 5. 11. 2012.
Usnesení: SO projednal aktuální stav placení médií v objektu hotelu Legie a ukládá:
- k bodu 1 – vystavit upomínku na dlužnou částku
- k bodu 2 – vystavit zálohovou fakturu za energie k 3. kvartálu a do nájemní
smlouvy zapracovat dodatek o zálohových platbách počínaje rokem 2013 dle
platných standard.
Hlasování: 3 – 0 – 0
b) Žádost o úpravu rozhodnutí MO
Br. P. Hozlár seznámil SO se žádostí o úpravu rozhodnutí MO v souvislosti
s přerozdělením finančních prostředků v rámci projektu POVV.
Usnesení: SO s přerozdělením finančních prostředků souhlasí, ukládá dopis
podepsat a odeslat MO.
Hlasování: 3 – 0 – 0

ad 7) Nominace na akce v následujícím období
a) Příprava ČsOL (akce) na den veteránů
Br. P. Hozlár předložil návrh na zabezpečení akcí na den 11. 11. 2012 a SO jej
následně prodiskutoval, sestavil časový harmonogram a jednotlivé nominace
schválil.
Usnesení: SO projednal zabezpečení akcí na den 11. 11. 2012 a rozhodl, že akci
Ďáblice a Olšany zabezpečí br. E. Cigánik, akci Kostel – Vítkov a Divadlo U Hasičů
br. P. Budinský ve spolupráci s br. J. Sittou. Dále ukládá br. P. Hozlárovi doložit
menu na akci Divadlo U Hasičů a zabezpečit parkování pro VIP hosty.
Hlasování: 3 – 0 – 0
b) Další akce – Slovensko
SO projednal obsazení a zabezpečení akcí na den 9. 11. v Jihlavě – Den veteránů, 22.
11. v Jihlavě – předávání knihy v.v.Zelený, 17. 11. Ruzyně – br. E. Cigánik. Br. E.
Cigánik dále informoval o pozvání MO SR na den veteránů ve dnech 11. – 14. 11.
2012.
Usnesení: SO schválil nominace na akce - viz příloha. Na akci Slovensko je
vedoucím delegace určen br. E. Cigánik.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 8) Kontrola stavu přípravy Výroční zprávy za rok 2011
Br. J. Sitta aktualizoval stav přípravy Výroční zprávy ČsOL za rok 2011 dle podkladů
jednotlivých zpracovatelů a stanovil termíny splnění přípravy výroční zprávy – viz
příloha.
Usnesení: SO po projednání ukládá dopracovat výroční zprávu ve stanovených
termínech.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 9) Jednoty Frýdek – Místek.
Br. M. Mojžíš předložil k projednání dopis od jednoty Frýdek – Místek a seznámil
s problematikou jednoty. Br. P. Hozlár seznámil s telefonickou žádostí o podporu při
řešení problematiky v obci Lučany nad Nisou a s protestem proti výstavbě údajného
pomníku.
Usnesení: SO projednal dopis jednoty Frýdek – Místek, ukládá připravit návrh
odpovědi do příštího jednání SO a následně jej projednat na nejbližším jednání PRV.
SO dále vzal na vědomí informaci br. P. Hozlára o situaci v obci Lučany nad Nisou
stran údajné výstavby pomníku a ukládá br. E. Cigánikovi a br. S. Švidkovi se se
situací seznámit na místě a navrhnout případnou aktivitu ČsOL.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 10) Novoroční přání
Br. J. Sitta navrhuje novoroční přání vložit do připravovaného časopisu, aby bylo
doručeno všem členům ČsOL.
Usnesení: SO s návrhem br. J. Sitty souhlasí a dále ukládá br. M. Mojžíšovi
zabezpečit Diáře na rok 2013 v počtu 100 ks.
Hlasování: 3 – 0 – 0

ad 11) Žádost – Svaz důstojníků a praporčíků AČR
Br. M. Mojžíš seznámil s obsahem požadavku Svazu důstojníků a praporčíků na
poskytnutí kancelářských prostor v objektu hotelu Legie.
Usnesení: SO projednal žádost Svazu důstojníků a praporčíků AČR a ukládá
sekretariátu obce připravit odpověď a odeslat ji.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 12) Různé
a) Návrhy na ocenění
SO projednal návrhy na ocenění pplk. Mráze, poslance Zakarpatské guvernie oblasti
Koločava p. Arženka a návrh na ocenění prezidenta republiky v souvislosti
s ukončením jeho funkčního období.
Usnesení: SO jednotlivé návrhy na ocenění projednal a ukládá předložit na PRV ke
schválení.
Hlasování: 3 – 0 - 0
b) Informace o situaci v Jednotě ve Francii
Br. E. Cigánik informoval o aktuální situaci v jednotě ve Francii, která má
k dnešnímu dni 8 členů, dále o tom, že přivezl 5 žádostí o členství. Rovněž
informoval o aktivitách této jednoty.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit 5 žádostí k registraci na
nejbližší PRV, zapracovat tradiční akce této jednoty do plánu na rok 2013 a dále
ukládá br. J. Sittovi zahájit jednání s Ministerstvem zahraničních věcí stran
podpory jednot ČsOL v zahraničí.
Hlasování: 3 – 0 - 0
c) Informace o Užhorodu
Br. J. Sitta informoval SO o průběhu služební cesty na Ukrajinu do Užhorodu a
Koločavy.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá zpracovat zprávu a příspěvek na
web ČsOL.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 13) Pošta
ad 14) Závěr
Jednání ukončeno v 19,30 hod
Zapsala: Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

