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 27. listopadu 2012
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Emil Cigánik, br. Milan Mojžíš, br. Petr
Hozlár, br. František Gábor, br. Ladislav Lenk, sstr. Andrea Lejtnarová.
Jednání zahájil br. P. Budinský v 16,30 hod.
ad 2) Schválení hostů
br. Jiří Vlasák, p. Milan Kreisinger
Usnesení: SO schvaluje přítomnost hostů.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 3) Br. P. Hozlár přednesl návrh programu.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. Přehled plnění úkolů – a
5. Správa nemovitostí
a) Správa nemovitostí
b) Základní vize využití půdní nástavby hotelu
c) Nájem prostor divadélka
6. Rozpočet 2013
7. Plán činnosti 2013
8. Přehled plnění úkolů – b
9. Sociálně zdravotní podpora
a) Sociálně zdravotní podpora – návrh
b) Zdravotní prevence SZK 2012
10. Termíny zasedání
11. Noví členové, nové jednoty
a) Noví členové, nové jednoty
b) Proces přijímání nových členů do ČsOL – závazný výklad stanov –
návrh
12. Návrh programu zasedání PRV ČsOL 4. 12. – kontrola dokumentů
13. Návrh programu zasedání RV ČsOL 15. 12. – kontrola dokumentů
14. Nominace na akce v následujícím období
15. Časopis ČsOL, internetové noviny ČsOL

16. Projekty
a) OPLZZ 2010
b) OPLZZ 2013
c) POVV 2012
d) POVV 2013
17. Různé
a) Restituce majetku
b) Dopis Hříbek
c) Šnejdárek
d) situace v Jednotě Bechyně
18. Dopis Ligač
19. Pošta
20. Závěr
Usnesení: SO po projednání a doplnění schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 4) Přehled plnění úkolů – a
Br. J. Sitta přiblížil SO evidenci a následnou kontrolu úkolů pomocí programu
Sharepoint. Br. J. Vlasák informoval o plnění svých úkolů, mezi jiným i o úkolu
navedení pořádku v evidenci ocenění. Seznámil SO s aktuální činností komise pro
ocenění, dále informoval, že pro rok 2013 bude místem zasedání komise klubovna
ČsOL. Do 15. 1. 2013 proběhne zasedání komise, kde budou projednané návrhy na
ocenění došlé do konce roku 2012. Dále byl stanoven postup v evidenci došlých
návrhů na ocenění, aby byl zabezpečen neustálý přehled a to na sekretariátu ČsOL,
odpovědnou osobou byla určena sstr. Jitka Fortelná. Úkol br. Vlasáka zpracovat
zprávu o cestě do Darney byl posunut.
Usnesení: SO projednal plnění úkolů br. Vlasáka, aktualizoval termín a stanovil
dokončit plnění úkolů dle zadání.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 5) Správa nemovitostí
a) Správa nemovitostí
Pan Kreisinger informoval SO o finančním návrhu firmy FASS ohledně požárních
hlásičů a o připravované revizi rozvaděčů a elektrických spotřebičů. Br. Sitta
informoval SO o havárii teplé vody v hotelu a br. Budinský navrhl havárii vody
ohlásit firmě Dalkia, která odpovídá za provoz kotelny – následně byl domluvený
postup ve zjišťování zdroje úniku teplé vody. Br. Gábor seznámil SO s ústní žádostí
nájemce obchůdku o povolení zřízení ADSL přípojky k internetu. Br. Budinský
navrhl, aby si majitel obchodu podal písemnou žádost.
Usnesení: SO finanční návrh projednal a schválil postup dokončení návrhu
požárních hlásičů v ceně 15.000Kč a byly projednány mandatorní výdaje potřeb
budovy hotelu.
Hlasování: 3 – 0 – 0
b) Základní vize využití půdní nástavby hotelu
Na základě podnětu br. Gábora byla prodiskutována možnost případného využití
půdních prostor hotelu.
Usnesení: SO ukládá zajímat se o možnosti využití půdních prostor hotelu.
Hlasování: 3 – 0 – 0

c) Nájem prostor divadélka
Br. Gábor informoval o aktuálním počtu zájemců o pronájem prostor divadélka a
konstatoval, že v tuto chvíli z původních 14 zájemců zůstal 1.
Usnesení: SO projednal aktuální nabídku a rozhodl, že termín 4. 12. trvá nadále,
ukládá br. Gáborovi předložit návrh na PRV včetně případných zájemců z nově
oslovených RK a vyžádat od původní RK smlouvu o exklusivitě .
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 6) Rozpočet 2013
Br. Sitta seznámil SO s návrhem rozpočtu na rok 2013, který byl následně projednán.
Konstatoval, že návrh Rozpočtu je opět předkládán jako vyrovnaný, současně však
upozornil na podmínky, které by bylo nutno splnit k tomu, aby byl Rozpočet
v navržené variantě realizovatelný a upozornil na složitost realizace těchto
podmínek. Dále upozornil, že v případě nerealizace těchto podmínek je nutno
navržený Rozpočet ne korigovat, ale vyškrtnout celou jednu aktivitu obce. Jednotlivé
plánované aktivity obce pro rok 2013 rovněž předložil. Dále informoval o
předpokládaných aktivitách v rámci Projektu Legie 100, které je nutno v roce 2013
naplnit, aby se udrželo tempo realizace projektu a zůstal zachován předpoklad
realizace tohoto schváleného projektu.
Usnesení: SO vzal informaci o podmínkách a východiskách rozpočtu na vědomí,
ukládá materiál v duchu připomínek dopracovat a na jednání PRV předložit ke
schválení návrh Rozpočtu jako vyrovnaný, včetně podmínek jeho realizace.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 7) Plán činnosti 2013
Br. Mojžíš seznámil SO s plánem činnosti ČsOL na rok 2013 a rozebral jednotlivé
statě – viz příloha zápisu.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí, ukládá plán dopracovat a souhlasí s tím, že
nebude předložen plán jednot, dokud nebude známá výše získaných dotací.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 8) Přehled plnění úkolů – b
Br. Sitta seznámil SO s aktuálním stavem plnění úkolů.
Usnesení: SO částečně zkontroloval aktuální stav plnění úkolů a ukládá všem
členům dokončit své úkoly.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 9) Sociálně zdravotní podpora
a) Sociálně zdravotní podpora – návrh
Br. Gábor předložil aktuální seznam žadatelů o SZP a informoval SO, že v souladu se
směrnicí o SZP mají členové ČsOL možnost předkládat žádosti ještě do 30. 11. 2012
včetně.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí, ukládá dopracovat seznam žadatelů
s účinností k 30. 11. 2012 a PRV následně rozhodne o dalším postupu.
Hlasování: 3 – 0 – 0
b) Zdravotní prevence SZK 2012
Br. Gábor seznámil SO s aktuálním stavem v programu zdravotní prevence s tím, že
prozatím bylo vyšetřeno cca 100 lidí a rovněž informoval, že spolupráce s FN Motol
bude pokračovat i v roce 2013 s tím, že příjem pacientů bude nově v úterý a ve

čtvrtek a prozatím budou vyšetřeni maximálně 4 zájemci týdně. Br. Budinský
předložil vyúčtování pobytu v nemocnici za ošetřené osoby.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit závěrečnou zprávu o roku
2012 na PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 10) Termíny zasedání
Br. Gábor seznámil SO s navrhovanými termíny zasedání SO, PRV, RV na rok 2013.
Usnesení: SO projednal návrh termínů zasedání na rok 2013 a ukládá předložit je na
PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 11) Noví členové, nové jednoty
a) Noví členové, nové jednoty
Br. Sitta předložil seznam s 57 novými žadateli o členství v ČsOL.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí, ukládá postupovat standardním způsobem
a předložit na jednání PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
b) Proces přijímání nových členů do ČsOL – závazný výklad stanov –
návrh
Br. Gábor předložil podrobný výklad procesu přijímání nových členů a navrhl
seznámit s ním všechny členy PRV a RV tak aby informace pronikla ke všem
předsedům jednot.
Usnesení: SO projednal proces přijímání a ukládá předložit jej k rozhodnutí PRV
s doporučujícím stanoviskem.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 12) Návrh programu zasedání PRV ČsOL 4. 12. – kontrola dokumentů
SO projednal a zkontroloval připravenost všech dokumentů na zasedání PRV 4. 12.
2012.
Usnesení: SO projednal, doplnil a zkontroloval připravenost podkladů a ukládá
předložit PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 13) Návrh programu zasedání RV ČsOL 15. 12. – kontrola dokumentů
SO projednal a zkontroloval připravenost materiálů na zasedání RV dne 15. 12. 2012.
Usnesení: SO zkontroloval připravenost materiálů a ukládá je dopracovat, předložit
PRV a včas odeslat RV – odpovídá Br. Gábor.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 14) Nominace na akce v následujícím období
Br. Hozlár seznámil SO s plánem akcí na období do 28. 12. 2012. SO nominovalo
vedoucí na jednotlivé akce.
Usnesení: SO projednal informaci br. Hozlára o plánovaných akcích do 28. 12. 2012,
určil vedoucí jednotlivých delegací a ukládá předložit na jednání PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0

ad 15) Časopis ČsOL, internetové noviny ČsOL
Br. Sitta informoval, že příprava časopisu pokračuje dle stanoveného plánu, seznámil
s tím, že časopis bude mít cca 46 stránek. Dále informoval SO s možností
provozování internetových novin.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit na PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 16) Projekty
a) OPLZZ 2010
Br. Mojžíš přednesl informaci br. Černocha o aktuálním stavu OPLZZ 2010.
b) OPLZZ 2013
Br. Sitta informoval, že projekt postoupil do dalšího kola.
c) POVV 2012
Br. Hozlár seznámil SO s obdrženým rozhodnutím o změně přerozdělení finančních
prostředků a dále seznámil s programem semináře k vyhodnocení projektu ČsOL
POVV v roce 2012.
d) POVV 2013
Br. Hozlár informoval o aktuálním stavu přípravy projektu POVV 2013
Usnesení: SO projednal aktuální stav realizace projektů v bodech a-d a ukládá
předložit na PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 17) Různé
a) Restituce majetku
SO projednal prolomení restituční tečky a případné možnosti, které z toho vyplývají
pro ČsOL. Tento bod byl projednán bez usnesení.
b) Dopis Hříbek
Br. sitta seznámil SO s obsahem dopisu ,, Hříbek“
Usnesení: SO projednal dopis ,,Hříbek“ a ukládá předložit jej k rozhodnutí na PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
c) Šnejdárek
Br. sitta seznámil SO s problematikou ,, Šnejdárek“
Usnesení: SO projednal problematiku ,,Šnejdárek“ a ukládá předložit ji k rozhodnutí
na PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
d) situace v Jednotě Bechyně
SO projednal dlouhodobě neuspokojivou situaci v Jednotě Bechyně.
Usnesení: SO po projednání dané problematiky ukládá zorganizovat schůzku za
účasti SO.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 18) Dopis Ligač
Br. Sitta seznámil SO s obsahem dopisů ,,Ligač“ a ten následně prodiskutoval.
Usnesení: SO ukládá dopis předložit na PRV.
Hlasování: 3 – 0 – 0

ad 19) Pošta
ad 20) Závěr
Jednání ukončeno 28. 11. 2012 v 00,35 hod
Zapsala: Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

