ČESKOSLOVENSKÁ OBEC
LEGIONÁŘSKÁ
HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2
TEL. 224
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Zápis
ze zasedání statutárního orgánu ČsOL
dne 26. června 2012
Účast:
Br. Jindřich Sitta, br. Emil Cigánik, br. Milan Mojžíš, br. František Gábor, br. Petr
Hozlár, br. Ladislav Lenk a sstr. Andrea Lejtnarová.
Jednání zahájil br. J. Sitta v 17,30 hod.
ad 2) Schválení hostů
sstr. A. Ditrichová, p. Kreisinger
Usnesení: SO schvaluje přítomnost hostů.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 3) Br. Sitta přednesl návrh programu.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. SZK schválená spolupráce s FN Motol, další postup
a) Informace sstr. A. Ditrichové
b) Návrh dalšího postupu
- Kampaň
 Oslovovací dopis
 Oslovení Prahy a okolí – dopisová a telefonní kampaň
 Oslovení veteránů II. války – dopisová kampaň?
 Oslovení veteránů II. války v rámci projektu POVV
 Vyčlenění finančních prostředků
 Další postup?
c) Zajištění parkování ve FN Motol po dobu vyšetření
5. Informace o stavu ve věci korespondence ministra práce a sociálních věcí
Drábka
6. Informace k činnosti odborných komisí
7. Sbírka Ondráš
8. Zpráva o činnosti 1 – 6/2012
9. Memorandum o vzájemné spolupráci ČsOL s Nadací MRŠ a Společností MRŠ
10. Různé
a) Dopis Sokolům
11. Pošta
12. Závěr

Usnesení: SO po projednání schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 4) SZK schválená spolupráce s FN Motol, další postup
a) Informace sstr. A. Ditrichové
b) Návrh dalšího postupu
- Kampaň
 Oslovovací dopis
 Oslovení Prahy a okolí – dopisová a telefonní kampaň
 Oslovení veteránů II. války – dopisová kampaň?
 Oslovení veteránů II. války v rámci projektu POVV
 Vyčlenění finančních prostředků
 Další postup?
c) Zajištění parkování ve FN Motol po dobu vyšetření
Sstr. A. Ditrichová informovala o tom, že se dne 21. 6. 2012 sešla se zástupci FN
Motol na jednání ohledně spolupráce v rámci Memoranda mezi ČsOL a FN Motol.
Zástupci FN Motol sstr. Ditrichovou seznámili s připravenými lůžkovými prostory
vyčleněnými pro jednotlivé zájemce o lékařské vyšetření v rámci memoranda, jakož i
o celkovém postupu od příjmu uchazeče o vyšetření až po jeho propuštění. Rovněž
informovala, že ze strany FN Motol je vše připraveno k realizaci memoranda.
Následně seznámila SO s připraveným oslovovacím dopisem pro veterány II.
války, jejich rodinné příslušníky a členy ČsOL z Prahy a okolí, jakož i s možností
parkování po dobu vyšetření v prostoru FN Motol.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a navrhuje oslovovacím dopisem zahájit
oslovovat Prahu. Ukládá do konce týdne projednat tuto záležitost s ředitelkou
odboru POVV Ing. Hláseckou. Dále SO na základě získaných informací rozhodl, že
bude individuálně rozhodovat ve věci dopravy druhoválečných veteránů
k lékařskému vyšetření a u ostatních zájemců dopravné řešit nebude.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 5)Informace o stavu ve věci korespondence ministra práce a sociálních věcí
Drábka
Br. F. Gábor seznámil s obsahem dopisu MPSV.
Usnesení: SO vzal informaci o odpovědi MPSV na vědomí a ukládá dopis projednat
na dalším jednání za přítomnosti předsedy ČsOL.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 6) Informace k činnosti odborných komisí
Br. F. Gábor informoval, že na PRV dne 19. 6 2012 proběhlo vyhodnocení činnosti
jednotlivých komisí ústní formou. Br. P. Hozlár navrhl, aby komise do dalšího
zasedání PRV připravili písemnou zprávu o činnosti jednotlivých komisí.
Usnesení: SO vzal informaci o činnosti odborných komisí přednesenou na PRV na
vědomí a ukládá zaslat předsedům komisí výzvu, aby do konce měsíce červenec
zaslali písemné hodnocení činnosti komisí za období 1 - 6 / 2012.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 7) Sbírka Ondráš
Br. P. Hozlár informoval, že nová sbírka na FScénu je podaná a měla by být zahájena
k 1. 7. 2012.
Br. M. Mojžíš seznámil s oznámením o zahájení správního řízení ve věci pozdního
vyúčtování předchozí sbírky.

Usnesení: SO vítá informaci, že od 1. 7. 2012 bude možno sbírat finanční prostředky
pro VV a ukládá organizovat u ostatních akcí sbírkovou činnost ať už pro ČsOL
nebo Legie 100. SO vzal informaci br. Mojžíše o zahájení správního řízení ve věci
pozdního vyúčtování na vědomí a ukládá připravit písemné stanovisko ve lhůtě do
15 dnů od doručení vyrozumění – odpovídá br. E. Cigánik.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 8) Zpráva o činnosti 1 – 6/2012
Br. F. Gábor navrhl zpracovat zprávu o činnosti za období 1 – 6 / 2012.
Usnesení: SO ukládá zpracovat zprávu o činnosti do 31. 7. 2012 následovně:
- stručný přehled o zasedání SO, PRV, RV – odpovídá br. J. Sitta
- čerpání rozpočtu – odpovídá br. M. Mojžíš
- plán akcí – odpovídá br. P. Hozlár
- komise, RR a ÚRK – odpovídá br. F. Gábor
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 9) Memorandum o vzájemné spolupráci ČsOL s Nadací MRŠ a Společností MRŠ
Br. P. Hozlár informoval SO o služební cestě br. F. Trávnička do obce Košáriská a o
připraveném Memorandu o spolupráci ČsOL s Nadací MRŠ a Společností MRŠ, které
by mohlo být podepsané dne 21. 7. 2012 při oslavách výročí narození MRŠ za
přítomnosti NGŠ SR. Memorandum je připravené jak v češtině, tak i ve slovenštině a
zbývá do něj doplnit grafické znaky.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá realizovat.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 10) Různé
a) Dopis Sokolům
Br. L. Lenk seznámil s obsahem dopisu Sokolům, sepsaném br. T. Sedláčkem.
Usnesení: SO projednal návrh dopisu Sokolům, schválil jej, ukládá zabezpečit
podpis předsedy ČsOL a dopis odeslat.
Hlasování: 2 – 0 – 0
13. Pošta
14. Závěr
Jednání ukončeno v 19,15 hod
Zapsala: Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

