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Zápis
ze zasedání statutárního orgánu ČsOL
dne 15. ledna 2015
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Milan Mojžíš, br. Filip Procházka, sstr.
Andrea Lejtnarová, br. Pavel Skácel, p. Milan Kreisinger
Jednání zahájil br. J. Sitta v 17,50 hod.
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. Správa nemovitosti
a) Rekonstrukce hotelu Legie
b) Zámeček Pardubice
c) Divadélko
d) Elektrovzduchotechnika
e) Dalkia
f) Kuchyňský výtah
5. Ekonomická situace
a) Stav účtu
b) Aktuální informace o stavu žádostí o dotace
6. Projekty
a) POVV
i.
Rozhodnutí MO pro rok 2015
ii.
Závěrečná zpráva za rok 2014
iii.
Návrh personálního složení týmu
b) Legie 100
i.
Usnesení vlády, zajištění přístupu k financím
ii.
Informace o stavu příprav akcí pro rok 2015
7. Program PRV
8. Oceňování
a) Návrh SO
9. Různé
a) Úmrtí prof. Eugenio Bucciola

b) Tarnov 2015
10. Koncert
11. Pozvánky
12. Závěr
Usnesení: SO schvaluje navržený program.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 4) Správa nemovitosti
a) Rekonstrukce hotelu Legie
Pan M. Kreisinger informoval SO o aktuálním stavu v otázce správy nemovitosti
hotelu Legie, především rekonstrukce výtahu a s tím souvisejícími stavebními
úpravami, včetně přeložení kabelu společnosti T - mobile.
Usnesení: SO vzal na vědomí informaci, že rekonstrukce výtahu v hotelu Legie
zatím probíhá podle schváleného harmonogramu bez vedlejších komplikací.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Zámeček Pardubice
Pan M. Kreisinger dále informoval SO o splnění úkolu z posledního SO týkajícího se
Zámečku Pardubice.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Divadélko
Pan M. Kreisinger seznámil SO s průběhem postupu prací v prostorech Divadélka.
Usnesení: SO vzal na vědomí informaci o průběhu postupu prací v Divadélku.
Hlasování: 2 – 0 – 0
d) Elektrovzduchotechnika
Pan
M.
Kreisinger
informoval
SO
o
zpracovaném
projektu
na
elektrovzduchotechniku požárního schodiště v hotelu Legie.
Usnesení: SO
vzal na vědomí informaci o zpracovaném projektu
elektrovzduchotechniky požárního schodiště, ukládá předložit informaci na PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
e) Dalkia
Pan M. Kreisinger informoval SO o zaslání odpovědi společnosti Dalkia v duchu
usnesení z posledního zasedání RV.
Usnesení: SO vzal informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
f) Kuchyňský výtah
Pan M. Kreisinger předložil SO k projednání otázku zrušení servisní smlouvy na
malý kuchyňský výtah k restauraci hotelu Legie.
Usnesení: SO projednal návrh pana M. Kreisingera zrušit servisní smlouvu na
kuchyňský výtah. SO v této věci rozhodl servisní smlouvu zatím ponechat.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 5) Ekonomická situace
a) Stav účtu
Br. M. Mojžíš seznámil SO s tím, že od posledního zasedání se stav účtu nezměnil viz příloha zápisu.

Usnesení: SO bere informaci na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Aktuální informace o stavu žádostí o dotace
Br. M. Mojžíš seznámil SO se stavem vyúčtování žádostí o dotace za rok 2014, dále
informoval o aktuálním stavu v otázce dotací na rok 2015.
Usnesení: SO vzal informaci o stavu vyúčtování dotací z roku 2014 a o aktuálním
stavu v přidělování dotací 2015 na vědomí. SO ukládá dokončit vyúčtování pro rok
2014 v termínu a včas jej předložit na MO.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 6) Projekty
a) POVV
i.
Rozhodnutí MO pro rok 2015
Br. P. Skácel seznámil SO s návrhem činnosti projektu POVV pro rok 2015 a s
celkovou jeho organizací.
Usnesení: SO rozhodl o spuštění projektu pro rok 2015 od 1. 1. 2015, definitivní
podobu schválí PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ii.
Závěrečná zpráva za rok 2014
Br. P. Skácel seznámil SO s vyhodnocením projektu POVV za rok 2014 - viz příloha
zápisu.
Usnesení: SO projednal zprávu o realizaci projektu POVV 2014, ukládá předložit ji
ke schválení PRV s doporučujícím stanoviskem.
Hlasování: 2 – 0 – 0
iii.
Návrh personálního složení týmu
Br. P. Skácel seznámil SO s návrhem personálního složení týmu projektu POVV pro
rok 2015 - viz příloha zápisu.
Usnesení: SO projednal personální obsazení realizačního týmu projektu POVV pro
rok 2015 s účinností od 1. 1. 2015 a ukládá předložit je na zasedání PRV k
definitivnímu schválení.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Legie 100
i.
Usnesení vlády, zajištění přístupu k financím
SO projednal nutnost zajištění čerpání finančních prostředků určených usnesením
vlády.
Usnesení: SO po projednání ukládá br. P. Budinskému projednat s předsedou vlády
způsob čerpání schválených finančních prostředků.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ii.
Informace o stavu příprav akcí pro rok 2015
SO projednal stav příprav akcí projektu Legie 100 pro rok 2015.
Usnesení: SO vzal informace o stavu příprav akcí pro rok 2015 na vědomí, ukládá
připravit podrobnou zprávu a tuto předložit na zasedání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0

ad 7) Program PRV
SO projednal a upravil navrhovaný program zasedání PRV na den 3. 2. 2015 - viz
příloha zápisu.
Usnesení: SO po projednání a doplnění schvaluje navrhovaný program PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 8) Oceňování
a) Návrh SO
Br. P. Budinský předložil SO návrh na ocenění u příležitosti 70. výročí osvobození
udělením resortního vyznamenání plk. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA, ředitele
odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany a Ing. Milana Bachana, zástupce
ředitele odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany.
Usnesení: SO návrh projednal a ukládá předložit jej ke schválení na PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 9) Různé
a) Úmrtí prof. Eugenio Bucciola
Br. F. Procházka seznámil SO s úmrtím prof. Eugenio Bucciola, italského historika,
který se významným způsobem zasloužil o udržení historické paměti ohledně
formování a bojového nasazení čs. legií v Itálii za 1. světové války.
Usnesení: SO ukládá zaslat kondolenci cestou Italského velvyslanectví.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) Tarnov 2015
Br. M. Mojžíš informoval SO, že dne 31. 1. 2015 uplyne 100 let od přísahy tzv.
novodružníků v Tarnovu a navrhl k této příležitosti zorganizovat pouť do Tarnova
ve spolupráci s MO.
Usnesení: SO po projednání ukládá akci zrealizovat a dopisem vyžádat stanovisko
MO.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 10) Koncert
Br. F. Procházka předložil SO v souladu s úkolem z minulého zasedání SO
předpokládaný rozpočet na koncert VÚS Ondráš v měsíci květnu 2015 viz příloha
zápisu.
Usnesení: SO rozpočet projednal a ukládá zjistit dodatečné informace a tyto
předložit na jednání PRV.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 11) Pozvánky
Pozvánky byly předány
ad 12) Závěr
Jednání ukončeno v 19,30 hod.
Zapsala: sstr. Andrea Lejtnarová
Schválil: br. Jindřich Sitta

