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Zápis
ze zasedání statutárního orgánu ČsOL
dne 25. listopadu 2014
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Milan Mojžíš, br. Filip Procházka, sstr.
Andrea Lejtnarová, p. Milan Kreisinger
Jednání zahájil br. J. Sitta v 14,50hod.
ad 2) Schválení hostů
Žádní hosté nejsou přítomni
ad 3) Br. J. Sitta předložil návrh programu.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. Ekonomická situace
a) Dotace MO ČR - II. výzva
b) Plnění rozpočtu 1 - 10/2014
c) Vyhodnocení připomínek k východiskám rozpočtu 2015
d) Návrh rozpočtu 2015
5. Správa nemovitosti
a) Nabídky na dodávky zemního plynu 2015
b) Vzduchotechnika
6. Členská databáze
a) Noví členové
7. Zámeček Pardubice
8. Konference ČsOL
9. Různé
a) RV
b) Pocta pro válečné veterány - informace
10. Pošta
11. Závěr
Usnesení: SO schvaluje navržený program.
Hlasování: 2 – 0 – 0

ad 4) Ekonomická situace
a) Dotace MO ČR – II. výzva
Br. M. Mojžíš seznámil SO s tím, že byla MO ČR mimořádně vypsaná II. výzva na
podání žádostí o dotace 2014. Dále informoval, že žádost o dotaci je zpracovaná a
podaná. Výsledky by měly být známy do konce listopadu 2014.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá předložit ke schválení na jednání
PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Plnění rozpočtu 1 – 10/2014
Br. M. Mojžíš seznámil SO s plněním rozpočtu za období 1 – 10/2014 – viz příloha
zápisu.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí, schvaluje plnění rozpočtu a ukládá
předložit na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Vyhodnocení připomínek k východiskám rozpočtu 2015
SO projednal připomínky z jednot k východiskám rozpočtu a seznámil se se
stanoviskem komise ekonomické k dané problematice. SO zkonstatoval, že ze 77
oslovených jednot reagovalo pouze 15 – viz příloha zápisu.
Usnesení: SO po projednání neshledal důvody pro změnu východisek rozpočtu,
ukládá připravit návrh rozpočtu z východisek rozpočtu 2015 a předložit bod na
jednání PRV k rozhodnutí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
d) Návrh rozpočtu 2015
Br. M. Mojžíš seznámil SO s návrhem rozpočtu na rok 2015 jak ve verzi základní, tak
optimální, který by byl za předpokladu, že se povede zajistit odpovídající finanční
prostředky pro rok 2015 - viz příloha zápisu.
Usnesení: SO projednal návrh rozpočtu na rok 2015, schvaluje návrh rozpočtu ve
dvou verzích, schvaluje rozpočet v základní variantě a ukládá návrh předložit na
jednání PRV s doporučením ke schválení základní varianty rozpočtu a s návrhem
vzít na vědomí optimální rozpočet na rok 2015 s tím, že bude dopracován dle
aktuální situace.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 5) Správa nemovitosti
a) Nabídky na dodávku zemního plynu na rok 2015
Pan M. Kreisinger seznámil SO s aktuální nabídkou cen na dodávku zemního plynu
pro rok 2015 od jednotlivých dodavatelů - viz příloha zápisu.
Usnesení: SO po projednání nabídky na dodávku zemního plynu na rok 2015 ukládá
předložit toto k diskusi a rozhodnutí na PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Vzduchotechnika
Bod neprojednán.

ad 6) Členská základna
a) Noví členové
Sstr. A. Lejtnarová předložila SO seznam 4 žadatelů o členství v ČsOL - viz příloha
zápisu.
Usnesení: SO rozhodl postupovat standardním způsobem a seznam žadatelů
předložit ke schválení registrace na nejbližším zasedáni PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 7) Zámeček Pardubice
Br. M. Mojžíš seznámil SO s aktuálním stavem ohledně podpisu smluv mezi ČsOL
a Foxconem v otázce zámečku v Pardubicích.
Usnesení: SO vzal informaci o podpisu smlouvy na vědomí a ukládá předložit ji na
PRV k rozhodnutí za naši stranu.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 8) Konference ČsOL
Br. M. Mojžíš informoval SO o připravované konferenci ČsOL, datu a místu konání.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí a ukládá informovat jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 9) Různé
a) RV
Br. M. Mojžíš předložil SO návrh na změnu místa konání zasedání RV a to z důvodu
obsazenosti prostor, které jsou jinak k jednání pronajímány a rovněž z důvodu
konání akce ČsOL v Jaroměři – Josefov, které by se mohli členové RV po ukončení
zasedání zúčastnit.
Usnesení: SO ukládá informaci předložit na PRV ke schválení změny místa konání.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Pocta pro válečné veterány – informace
Br. F. Procházka seznámil SO se stanoviskem zástupce VÚS Ondráš, který z důvodu
finanční náročnosti odmítl do budoucna organizovat akce pro p. Obrdu.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 10) Pošta
Pošta byla předaná.
ad 11) Závěr
Jednání ukončeno v 15,15 hod.
Zapsala: sstr. Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

