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. března 2012
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Emil Cigánik, br. Emil Boček, br. Tomáš
Sedláček, br. Milan Mojžíš, br. František Gábor, br. Petr Hozlár, br. Milan Řepka, br.
Ladislav Lenk a Andrea Lejtnarová.
Jednání zahájil br. P. Budinský v 19,10 hod.
Schválení hostů
Host: br. Josef Bujňák
Usnesení: SO schvaluje přítomnost těchto hostů.
Hlasování: 4 – 0 – 0
ad 3) Br. P. Budinský přednesl návrh programu.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. Rozhodnutí URK ke krajskému výboru Ústí nad Labem
5. Prověření stanoviska členů tzv. Krajského výboru Ústí nad Labem k dopisu
MPSV
6. Rozsudek – spisová značka: 41 C 3/2011-53
7. Správa nemovitostí
a) Havárie stoupačky
b) Žádost nájemce Herna baru Danva s.r.o.
8. Pochod Jednoty Senec – M. R. Štefánik
9. Bučovice – praporová stuha
10. Memorandum nadace společnosti MRŠ
11. MO ČR – vytvoření sbírky básní – Ing. Hláseckou
12. Noví členové
13. Různé
a) Směrnice na povyšování
14. Pošta
15. Závěr
Usnesení: SO po projednání schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0

ad 4) Rozhodnutí URK ke krajskému výboru Ústí nad Labem
Br. Bujňák seznámil SO s postupným vývojem situace ohledně tzv. KKV Ústí nad
Labem. Br. Bujňák sdělil, že byl br. Mach pozván na projednání jeho stížnosti dne
22. 3. 2012 do Hotelu Legie. Dále informoval o vystoupení br. Macha a jeho snahy o
ovlivnění komise. Sdělil, že br. Mach ve svém vystoupení pronesl mnoho nepravd a
výmyslů na adresu ČsOL a že byl ve svém vystupování útočný. Komise uzavřela
schůzku s tím, že po poradě komise bude vyrozuměn se závěrem komise. Závěr
komise je přílohou tohoto zápisu. Br. Machovi bylo sděleno, že se na zasedání RV
dne 21. 4. 2012 může obhajovat a rovněž může obhajovat i svou analýzu ČsOL.
Usnesení: SO vzal informaci předsedy ÚRK na vědomí a ukládá ji následně předložit
předsedou ÚRK na PRV.
Hlasování: 4 – 0 – 0
ad 5) Prověření stanoviska členů tzv. Krajského výboru Ústí nad Labem k dopisu
MPSV
Na jednání byl přizván JUDr. Drábek
Br. Budinský seznámil s problematikou týkající se projednávaného bodu a seznámil
SO s obsahem připravených dopisů o činnosti člena tzv. Krajského koordinačního
výboru. JUDr. Drábek po vyslechnutí všech podkladů právně analyzovat daný
problém.
Usnesení A : SO schvaluje předložit PRV návrh na vyloučení br. Ing. Zdeňka Macha,
br. Ing. Jaroslava Pikala, br. Jaroslava Hykla a br. Ing. Karla Štěpánovského.
Ukládá SO předložit návrhy na vyloučení výše jmenovaných jednotlivě na PRV
ČsOL.
Hlasování: 4 – 0 – 1 Br. Končický písemně – viz příloha zápisu
Usnesení B: JUDr. Drábek informoval SO o právní analýze záležitosti a na základě
toho SO rozhodl:
a) doporučit PRV podat trestní oznámení v této věci
b) JUDr. Drábkovi zpracovat návrh trestního oznámení
c) dopisem informovat ministra práce a soc. věcí o zjištěných skutečnostech
Hlasování : 4 – 0 – 0
ad 6) Rozsudek – spisová značka: 41 C 3/2011-53
JUDr. Drábek informoval SO o výsledku soudního sporu spisové značky 41 C
3/2011-53 , dále uvedl další možné postupy a vývoj záležitosti. Kopie Rozsudku je
přílohou tohoto zápisu.
Usnesení : SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit ji na PRV.
Hlasování : 4 – 0 – 0
V 20,40 hod – odchod br. Sitty
ad 7) Správa nemovitostí
a) Havárie stoupačky
Br. Gábor informoval SO o provedené opravě havárie stoupačky v Hotelu Legie.
Usnesení: SO vzal informaci br. Gábora na vědomí a ukládá ji předložit i
s případnou fakturou na jednání PRV.
Hlasování: 3 – 0 - 0

b) Žádost nájemce Herna baru Danva s.r.o.
Br. Gábor informoval SO o žádosti nájemce herny – společnost Danva s.r.o. o
možném zlepšení příjmu televizního signálu v prostoru baru – viz příloha.
Usnesení: SO ukládá br. Gáborovi vejít v jednání se společností Danva, připravit
technické řešení a předložit SO.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 8) Pochod Jednoty Senec – M. R. Štefánik
Br. Gábor předložil finanční požadavek Jednoty Senec rozšířený o podrobné
informace s rozpočtem na akci „Pochod MRŠ Bratislava – Bradlo“ ve výši 700 € rozpočet akce je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení: SO projednal tento požadavek a na základě předchozího jednání SO a
doplnění informací souhlasí s finanční podporou akce a s předložením PRV.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 9) Bučovice – praporová stuha
Br. Mojžíš informoval o žádosti útvaru Bučovic o praporovou stuhu ze dne
14. 2. 2012 – viz příloha zápisu. Informoval o tom, že komise pro oceňování dostala
úkol od SO k této žádosti, na který nikterak nereagovala.
Usnesení: SO se žádostí souhlasí a ukládá předložit na PRV.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 10) Memorandum nadace společnosti MRŠ
Br. Hozlár seznámil se stavem ohledně zpracování Memoranda se Společností MRŠ
a Nadací MRŠ.
Usnesení: SO souhlasí se zpracováním memoranda a ukládá předložit ho na PRV.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 11) MO ČR – vytvoření sbírky básní – Ing. Hláseckou
Br. Mojžíš seznámil SO s obsahem dopisu Ing. Hlásecké s dotazem na zájem o
spolupráci při realizaci projektu vytvoření sbírky básní, jejichž autory by byli přímo
účastníci 2. sv. války.
Usnesení: SO postupuje řešení dané problematiky do gesce místopředsedy Cigánika.
Hlasování: 3 – 0 - 0
ad 12) Noví členové
Br. Budinský informoval nových žadatelích o členství v ČsOL
Usnesení: SO projednal návrh na přijetí nových členů a ukládá předložit jej na
nejbližší jednání PRV standardním způsobem
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 13) Různé
c) Směrnice na povyšování
Br. Hozlár informoval SO o stavu zpracování nových směrnic na povyšování br.
Vlasákem.
Usnesení: SO informaci bere na vědomí a ukládá dopracovat připomínky do příštího
SO a zpracovat vzor na jmenování do vyšších hodností a předložit na příští SO.
Hlasování: 3 – 0 – 0

ad 14) Pošta
ad 15) Závěr
Jednání ukončeno v 21,15 hod
Zapsala: Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

