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Zápis
ze zasedání statutárního orgánu ČsOL
dne 21. ledna 2014
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Milan Mojžíš, br. Petr Hozlár, br. Ladislav
Lenk, sstr. Andrea Lejtnarová.
Jednání zahájil br. P. Budinský v 15,55 hod.
ad 2) Schválení hostů
Br. František Gábor, br. Jiří Vlasák, p. Milan Kreisinger.
Usnesení: SO schvaluje přítomnost hostů.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 3) Br. J. Sitta přednesl návrh programu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení hostů
Schválení programu
Ocenění
Správa nemovitosti
Memoranda
a) Memorandum ČsOL a Frýdlant
b) organizace podpisu Memoranda ČsOL – Zlínský kraj
c) Konference přátelských organizací ČsOL
7. Ekonomická situace
a) Straimar group
b) Vyúčtování dotací
c) Audit účetní uzávěrky
8. Členská základna
a) Noví členové
b) Žádost o změnu názvu jednoty Valtice
c) Rezignace ve výboru jednoty Česká Lípa
d) Jednota Žatec
e) Jednota Přerov
f) Jednota Poděbrady
g) Jednota Jablonec nad Nisou
9. Dotace 2014

10. Personální situace
a) Výběrové řízení na pozici tajemníka pro organizaci
b) Výběrové řízení na pozici vedoucího projektu POVV
11. Návrh programu PRV
12. Různé
a) Ležáky 2014
b) Pozvání na výstavu o legiích do senátu ČR – 7. 2. 2014 v 11:00
13. Pošta
14. Závěr
Usnesení: SO schvaluje navržený program.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 4) Ocenění
Br. J. Vlasák předložil SO seznam návrhů na ocenění zpracovaný Komisí pro
navrhování vyznamenání, morálních ocenění a udělování odměn. Informoval, že
komisi bylo předloženo celkem 125 návrhů od 21 jednot, které komise posoudila a
předkládá ke schválení – viz příloha zápisu. Na návrh SO byl doplněn návrh na
jmenování br. G. Singera do hodnosti brigádní generál.
Usnesení: SO projednal návrhy komise pro navrhování vyznamenání, morálních
ocenění a udělování odměn, vyjádřil se k jednotlivým navrhovaným oceněním a
ukládá návrh předložit na zasedání PRV. Dále ukládá předsedovi komise
v součinnosti se sekretariátem připravit návrhy na jmenování do vyšších vojenských
hodností a odeslat v termínu na MO.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 5) Správa nemovitosti
Pan M. Kreisinger seznámil s provozními záležitostmi Hotelu Legie, informoval o
opravě oplechování střechy hotelu Legie, vyklízení sklepních prostor, žádosti
majitele herny o naistalování vodoměrů. Dále informoval o probíhající revizi
tlakových nádob a kotelny, sdělil, že revize EPS proběhla bez závad a v závěru
předložil žádost o pronájem prostoru zájemce na provozování směnárny.
Usnesení: SO projednal provozní záležitosti předložené p. M. Kreisingerem, vzal
informace na vědomí a rozhodl o zakoupení rychlovarné konvice. Ukládá stanovit
nájemci hotelu vyklizení sklepních prostor do 15. 2. 2014 a nakoupit dva vodoměry
za účelem jejich instalace v herně. SO dále rozhodl provést výběrové řízení na
vzduchotechniku. SO podepsal dodatky k nájemním smlouvám a zamítl žádost o
pronájem prostor zájemci o provozování směnárny.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 6) Memoranda
a) Memorandum ČsOL a Frýdlant
Br. F. Gábor předložil návrh Memoranda mezi ČsOL a městem Frýdlant - viz příloha
zápisu.
Usnesení: SO schvaluje podpis memoranda a ukládá předložit jej na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) organizace podpisu Memoranda ČsOL – Zlínský kraj
SO projednal organizační záležitosti ohledně podpisu Memoranda mezi ČsOL a
Zlínským krajem.
Usnesení: SO po projednání ukládá potvrdit účast na podpisu memoranda.
Hlasování: 2 – 0 – 0

c) Konference přátelských organizací ČsOL
SO projednal náhradní termín konference přátelských organizací ČsOL - 18. 2. 2014
Usnesení: SO schvaluje termín konference na 18. 2. 2014.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 7) Ekonomická situace
a) Straimar group
Br. M. Mojžíš informoval o dopisu společnosti Straimar group a seznámil SO s jeho
obsahem.
Usnesení: SO vzal informaci o stanovisku Straimar group na vědomí a ukládá
zaslat k návrhu spol. Straimar group záporné stanovisko.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Vyúčtování dotací
Br. M. Mojžíš informoval SO o aktuálním stavu ve vyúčtování dotací.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá do konce týdne odevzdat
vyúčtování dotací na MO.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Audit účetní uzávěrky
Br. M. Mojžíš informoval SO o průběhu auditu účetní uzávěrky.
Usnesení: SO vzal informaci o vývoji na vědomí a schvaluje prodloužení termínu.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 8) Členská základna
a) Noví členové
Br. J. Sitta předložil seznam uchazečů o členství v ČsOL - viz příloha zápisu.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí, ukládá postupovat standardním způsobem
a seznam předložit na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Žádost o změnu názvu jednoty Valtice
Br. M. Mojžíš předložil SO žádost jednoty Valtice o změnu názvu na Valtice Kroměříž společně se zamítavým stanoviskem komise pro činnost jednot.
Usnesení: SO projednal žádost, ztotožnil se se stanoviskem komise a ukládá
předložit jej na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Rezignace ve výboru jednoty Česká Lípa
Br. M. Mojžíš předložil informaci o rezignaci br. Z. Ludky na funkce ve výboru
jednoty Česká Lípa k 1. 1. 2014 - viz příloha zápisu.
Usnesení: SO bere informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
d) Jednota Žatec
Br. M. Mojžíš předložil dopisy Jednoty Žatec a seznámil SO s jejich obsahem - viz
příloha zápisu.
Usnesení: SO projednal informaci a dopisy Jednoty Žatec, informaci vzal na vědomí
a ukládá sekretariátu odpovědět.
Hlasování: 2 – 0 – 0

e) Jednota Přerov
Br. M. Mojžíš předložil žádost Jednoty Přerov, na změnu názvu na Jednota ČsOL v
Přerově "Jana Gayera" - viz příloha zápisu.
Usnesení: SO projednal žádost jednoty a ukládá předložit jej na PRV s
doporučujícím stanoviskem.
Hlasování: 2 – 0 – 0
f) Jednota Poděbrady
Br. M. Mojžíš předložil SO zápis z ustavující schůze jednoty Poděbrady - viz příloha
zápisu.
Usnesení: SO projednal zápis ze schůze jednoty a ukládá předložit jej na PRV s
doporučujícím stanoviskem.
Hlasování: 2 – 0 – 0
g) Jednota Jablonec nad Nisou
Br. M. Mojžíš předložil SO zápis z členské schůze Jednoty Jablonec nad Nisou - viz
příloha zápisu.
Usnesení: SO projednal zápis ze schůze jednoty a vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
h) Jednota Bruntál
Br. M. Mojžíš předložil žádost Jednoty Bruntál, na změnu názvu na Jednota 34.
pěšího pluku Bruntál - viz příloha zápisu.
Usnesení: SO projednal žádost jednoty a ukládá předložit jej na PRV s
doporučujícím stanoviskem.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 9) Dotace 2014
Br. M. Mojžíš informoval o aktuálně schválených dotacích MO na rok 2014.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 10) Personální situace
a) Výběrové řízení na pozici tajemníka pro organizaci
SO provedl výběr na pozici tajemníka pro organizaci.
Usnesení: SO provedl výběr na pozici tajemníka v pořadí p. Procházka, p. Říha. SO
ukládá připravit pracovní smlouvu.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Výběrové řízení na pozici vedoucího projektu POVV
SO provedl výběr na pozici vedoucího projektu.
Usnesení: SO provedl výběr na pozici vedoucího projektu v pořadí p. Kuthan, p.
Kunčík. SO ukládá připravit pracovní smlouvu.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 11) Návrh programu PRV
SO projednal navrhovaný program zasedání PRV na den 4. 2. 2014.
Usnesení: SO po projednání a doplnění schvaluje program PRV na den 4. 2. 2014.
Hlasování: 2 – 0 – 0

ad 12) Různé
a) Ležáky 2014
SO projednal otázku organizace Ležáků 2014 a dopis Mgr. Červencla.
Usnesení: SO projednal dopis Mgr. Červencla a bere informace na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Pozvání na výstavu o legiích do senátu ČR – 7. 2. 2014 v 11:00
SO projednal pozvání na výstavu dne 7. 2. 2014.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá pozvání přijmout.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 13) Pošta
Byly předány pozvánky na akce.
ad 14) Závěr
Jednání ukončeno v 19,50 hod.
Zapsala: sstr. Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

