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Zápis
ze zasedání statutárního orgánu ČsOL
dne 18. března 2014
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Milan Mojţíš, br. Petr Hozlár, br. Ladislav
Lenk, sstr. Andrea Lejtnarová.
Jednání zahájil br. P. Budinský v 14,15 hod.
ad 2) Schválení hostů
Br. F. Procházka, br. J. Charfreitag, p. Milan Kreisinger.
Usnesení: SO schvaluje přítomnost hostů.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 3) Br. P. Budinský přednesl návrh programu.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. Správa nemovitosti
5. Ekonomická situace
a) Stav účtu
b) Schválení faktur
6. Členská základna
a) Noví členové
b) Jednota Rudná
c) Jednota Nový Jičín
d) Přijetí vyloučeného člena
7. Dotace 2014
8. Straimar group
a) Ţádost o povolení vstupu soudního znalce
b) Řešení záleţitosti ve věci TV medializace
c) Odprodej pozemku pod hotelem Ankora
9. Novela zákona o VV
10. Omluva Komisi pro udělení ocenění a PRV
11. Lustrační osvědčení – Trávníček
12. Návrh programu PRV
13. Nominace na akce v následujícím období
14. Zpráva o činnosti projektu POVV

15. Memoranda – nová memoranda
16. Různé
a) Rozhodčí rada
b) Cesta do Oděsy
c) Cihelna
17. Pošta
a) Pozvánky
18. Závěr
Usnesení: SO schvaluje navržený program.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 4) Správa nemovitosti
Pan M. Kreisinger informoval SO o probíhajícím odvozu zrušeného materiálu a suti.
Dále informoval o předání objednávky na leţaté rozvody a předloţil k podpisu
objednávku na rekonstrukci výtahu.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 5) Ekonomická situace
a) Stav účtu
Br. M. Mojţíš seznámil SO s aktuálním stavem účtu a pokladní hotovostí.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Schválení faktur
Přehled proplácených faktur bude zpracován a předloţen na jednání PRV.
ad 6) Členská základna
a) Noví členové
Br. J. Sitta předloţil 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) Jednota Rudná
Br. M. Mojţíš seznámil SO s námitkou předsedy Jednoty Rudná proti kaţdoročnímu
zpracovávání ročních hlášení jednot o stavu členské základny a stavu účtu k 31. 12.
SO námitku následně projednal.
Usnesení: SO po projednání ukládá pozvat předsedu jednoty na další zasedání SO.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Jednota Nový Jičín
Br. M. Mojţíš předloţil SO dotaz Jednoty Nový Jičín ohledně směnky ČsOL. Členové
SO vyjádřili nespokojenost s tím, jak malou pozornost věnuje zástupce Jednoty Nový
Jičín při jednáních republikového výboru a jak následně zkresleně a neúplně předává
informace členům jednoty.
Usnesení: SO po projednání dotazu ukládá připravit odpověď na dopis Jednotě
Nový Jičín.
Hlasování: 2 – 0 – 0

d) Přijetí vyloučeného člena
Br. M. Mojţíš informoval SO o tom, ţe do Jednoty Teplice byl na posledním zasedání
PRV dne 4. 2. 2014 registrován Ing. Mgr. Jaroslav Pikal. Při zavádění do evidence
bylo však zjištěno, ţe se jedná o tutéţ osobu, která byla z ČsOL vyloučena na
zasedání RV ČsOL dne 21. 4. 2012 bod 11c) se stavem hlasování 34 – 0 – 11. Otázka
přijetí, jiţ jednou vyloučeného člena byla následně prodiskutována.
Usnesení: SO ukládá předložit tuto informaci na nejbližší zasedání PRV
s nesouhlasným stanoviskem.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 7) Dotace 2014
Br. M. Mojţíš informoval SO o schválených dotacích na rok 2014.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit na nejbližší zasedání
PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 8) Straimar group
a) Ţádost o povolení vstupu soudního znalce
Br. M. Mojţíš seznámil SO se ţádostí společnosti Straimar group o povolení vstupu
do prostor hotelu Legie pro soudního znalce z důvodu provedení znaleckého
posudku nábytku hotelu Legie. Problém nábytku v našem hotelu byl pro ČsOL
definitivně uzavřen dne 11. 9. 2012 podepsáním kupní smlouvy, včetně ujednání o
konečném vypořádání a proto není důvod, proč by měl soudní znalec provádět
opětovně znalecký posudek na nábytek v hotelu Legie, souhlas nebude udělen.
Usnesení: SO ukládá připravit odpověď a předat ji společnosti Straimar group.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Řešení záleţitosti ve věci TV medializace
Br. M. Mojţíš dále informoval SO o ţádosti společnosti Straimar group o řešení
situace v souvislosti s vystoupením br. E. Cigánika v TV reportáţi.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Odprodej pozemku pod hotelem Ankora
Br. M. Mojţíš seznámil SO s dopisem společnosti Straimar group ohledně projednání
odprodeje pozemku pod hotelem Ankora.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí avšak aby ji bylo možné předložit na
jednání PRV je nutné ze strany Straimar group doplnit konkrétní finanční částky.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 9) Novela zákona o VV
SO projednal dopisy poslaneckého klubu Ano 2011 a ČSSD k návrhu Novely zákona
o válečných veteránech.
Usnesení: SO ukládá br. J. Marečkovi informovat nové vedení MO a znovu shrnout
veškeré připomínky k Novele zákona o VV.
Hlasování: 2 – 0 – 0

ad 10) Omluva Komisi pro udělení ocenění a PRV
Br. J. Sitta předloţil SO ţádost br. J. Vlasáka o omluvu br. V. Kuchynky za své výroky
na zasedání PRV dne 4. 2. 2014 na adresu komise pro udělení ocenění a PRV – viz
příloha zápisu.
Usnesení: SO žádost projednal a ukládá předložit na nejbližším jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 11) Lustrační osvědčení – Trávníček
Br. M. Mojţíš předloţil SO ţádost br. F. Trávníčka o povolení účasti na zasedání RV
ČsOL, společně s doloţeným lustračním osvědčením.
Usnesení: SO po projednání ukládá předložit na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 12) Návrh programu PRV
SO projednal návrh programu PRV.
Usnesení: SO po projednání a doplnění schvaluje program zasedání PRV na den 25.
3. 2014.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 13) Nominace na akce v následujícím období
Br. F. Procházka seznámil SO s nominacemi účasti zástupců ČsOL na nejbliţší akce –
viz příloha zápisu.
Usnesení: SO schvaluje nominace na akce a ukládá předložit na PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 14) Zpráva o činnosti projektu POVV
Br. P. Hozlár informoval SO o výsledku výběrového řízení na pozici vedoucího
Projektu POVV, o aktuálním stavu v administrativní oblasti a činnosti v programu
SharePoint v Projektu POVV a dále seznámil s děkovnými dopisy a dotazy ze stran
VV na adresu Projektu POVV.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 15) Memoranda – nová memoranda
Br. J. Charfreitag předloţil ke schválení a podpisu tato memoranda mezi ČsOL a:
- Rolling, spolek pro rozvoj záţitkových vzdělávacích her
- Archa 13
- ZŠ Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace
- Česká škola bez hranic, o. s.
- Asociace muzeí a galerií ČR
- Fortový věnec, o. s.
- Obec Chlum
- Svaz měst a obcí
- Košariská
Usnesení: SO schvaluje podepsání memorand a ukládá předložit je na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0

ad 16) Různé
a) Rozhodčí rada
Rozhodčí rada se obrátila na předsedu ČsOL ohledně podnětu br. E. Cigánika – viz
příloha zápisu.
Usnesení: SO ukládá br. M. Mojžíšovi odpovědět Rozhodčí radě s tím, že SO zasedá
a rozhoduje v souladu se základními listinami a stanovami ČsOL.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Cesta do Oděsy
Br. M. Mojţíš seznámil SO s připravovanou cestou do Oděsy – organizuje br. R.
Chrást.
Usnesení: SO vzhledem k napjaté situaci na Ukrajině a stanovisku MO a
Ministerstva zahraničních věcí rozhodl tuto cestu nerealizovat a ukládá
sekretariátu informovat organizátora akce.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Cihelna
Br. J. Charfreitag informoval o postupu v otázce zahájení projektu Cihelna.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 17) Pošta
a) Pozvánky
Pozvánky byly předány.
ad 18) Závěr
Jednání ukončeno v 16,15 hod.
Zapsala: sstr. Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

