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Zápis
o zasedání Statutárního orgánu ČsOL
dne 8. března 2016
Účast:
Br. Pavel Budinský, br. Tichomír Mirkovič, br. Milan Mojžíš, br. Jiří Filip, p. Milan
Kreisinger, br. Jindřich Sitta.
Hosté:
Br. Jiří Charfreitag, ses. Marcela Ludvíková, br. Pavel Skácel, br. František Bobek, br.
Jaroslav Syrový
ad 1) Zahájení
Br. Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání v 14:20 hod.
ad 2) Schválení hostů
Usnesení: SO ČsOL schvaluje na svém zasedání přítomnost hostů br. Jiřího
Charfreitaga, ses. Marcely Ludvíkové, br. Pavla Skácela, br. Františka Bobka a br.
Jaroslava Syrového.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 3) Schválení programu
Br. Budinský přednesl návrh programu.
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. Správa nemovitostí
5. Ekonomická situace
a) Stav účtů
6. Projekty
a) Výjezd Legiovlaku
b) Zámeček
7. Závěry pracovního setkání MO se spolky
8. Termíny jednání volených orgánů
9. Rušení účtů a vkladních knížek v jednotách
10. Výběrová řízení
11. Ostrava 2016
12. Různé
13. Pozvánky
14. Pošta
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15. Závěr
Usnesení: SO ČsOL schvaluje program jednání bez připomínek.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 4) Správa nemovitostí
Pan Kreisinger informoval o následujících záležitostech:
Br. Jindřich Sitta se v 14:28 vzdálil z jednání.
a) Pan Kreisinger předložil tři varianty opravy nákladního výtahu. Viz příloha.
Usnesení: SO ČsOL ukládá rozpracovat variantě č. 3 a vyhlásit výběrové řízení na
realizaci opravy.
Hlasování: 2 – 0 – 0
b) SO ČsOL uložil panu Kreisingerovi na svém minulém jednání připravit výběrová
řízení na výmalbu vybraných prostor v hotelu Legie. Pan Kreisinger předložil
výsledky výběrového řízení.
Usnesení: SO ČsOL schvaluje výsledky výběrového řízení a ukládá předložit náležité
dokumenty s doporučujícím návrhem na jednání PRV ČsOL.
Hlasování: 2 – 0 – 0
c) Pan Kreisinger předložil aktualizovaný Přehled prací v hotelu LEGIE pro rok
2016.
Usnesení: SO ČsOL bere na vědomí předložený Přehled prací a ukládá panu Milanu
Kreisingerovi předložit jej na jednání PRV ČsOL.
Hlasování: 2 – 0 – 0
d) Na základě úkolu z minulého zasedání SO ČsOL informoval pan Kreisinger, že
společnost DANVA, s. r. o., je k 30. 4. 2016 ukončena nájemní smlouvu, která jí
nebude prodloužena.
Usnesení: SO ČsOL bere informaci o ukončení nájemní smlouvy se společností DANVA
na vědomí a ukládá informovat jednání PRV ČsOL.
Hlasování: 2 – 0 – 0
Pan Kreisinger opustil v 15:50 jednání.
ad 5) Ekonomická situace
Br. Mojžíš informoval o aktuálním stavu účtů ČsOL.
Usnesení: SO ČsOL bere informaci o aktuálním stavu účtů ČsOL ke dni 8. 3. 2016 na
vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 6) Projekty
a) Výjezd Legiovlaku
Br. Charfreitag informoval o plánované tiskové konferenci ČsOL, která proběhne ve
čtvrtek 10. března v 10:00 hod. v Království železnic za účasti předsedy ČsOL br.
Budinského. Rovněž informoval o výjezdu Legiovlaku v úterý 15. března ve
Strakonicích a o postupu při snaze získat pro Legiovlak obrněný vagon.
Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí.
Hlasování: 2 – 0 – 0
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b) Zámeček
a) Br. Bobek prezentoval nové webové stránky projektu, čímž byly splněny
požadavky některých ze členů PRV, a informoval o nutnosti zaregistrovat
novou doménu a uhradit náklady na její provoz.
Br. Jindřich Sitta se v 15:03 vrátil na jednání.
b) Na základě setkání hejtmana Pardubického kraje a předsedy ČsOL, za účasti
dalších zástupců ČsOL a kraje, stejně jako města Pardubice, a společnosti
Foxconn byla ustanovena komise. Připravená je předprojektová dokumentace
spolu s dalšími technickými zprávami a upřesněním geometrického zaměření,
na jejichž základě začne pracovat komise pro přípravu zadávací dokumentace
pro výběrové řízení
c) Br. Bobek přednesl informace k získávání dotací pro projekt a k jednáním,
která jsou v této věci vedena s městem Pardubice a společností DDM.
d) Žádost Spolku za záchranu Zámečku o pronájem nebytových prostor byla
prozatím odsunuta, vzhledem k nemožnosti pronajímat prostory v současné
době.
Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí.
Hlasování: 3 – 0 – 0
e) Br. Bobek navrhl rozšíření realizačního týmu o jednoho zástupce ČsOL a
jednoho zástupce Spolku.
Usnesení: SO ČsOL bere tuto informaci na vědomí a předkládá PRV schválení
realizačního týmu v rozšířeném složení.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 7) Závěry pracovního setkání MO se spolky
Br. Filip seznámil členy SO ČsOL se závěry jednání v oblasti plánování akcí na rok 2017 nutnost odevzdat plán práce na příští rok do 30. dubna, a předkládání návrhů na
ocenění, povýšení či vyznamenání - změny ohledně spojitosti mezi vyhověním
předložených návrhů a nejvyšším dosaženým vzděláním navrhovaného.
Br. Mojžíš informoval, že v nejbližší době by měla být podepsána další část dotací MO.
Usnesení: SO ČsOL bere na vědomí přednesené informace a ukládá předložit Plán
akcí ČsOL na rok 2017 a důsledně trvat na jejich prosazení.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 8) Termíny jednání volených orgánů
a) Vzhledem ke konání akcí k výročí okupace Československa nebude dne 15.
března 2016 zasedat SO ČsOL.
b) Vzhledem k Oslavám osvobození Ostravy konaným 30. dubna 2016 se přesouvá
termín konání zasedání Republikového výboru ČsOL na 23. duben 2016.
Usnesení: SO ČsOL schvaluje výše uvedené změny v termínech jednání a ukládá
sekretariátu informovat členy Republikového výboru o změně data zasedání RV.
Hlasování: 3 – 0 – 0
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ad 9) Rušení účtů a vkladních knížek jednot
Auditem hospodaření za rok 2014 bylo doporučeno zrušení účtů a vkladních knížek
jednot.
Usnesení: SO ČsOL ukládá sekretariátu vyzvat dotčené jednoty k důsledně realizovat
dřívější usnesení Republikového výboru ČsOL o zrušení účtů a vkladních knížek
jednot.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 10) Výběrová řízení
Br. Charfreitag prezentoval výsledek výběrových řízení pro zajištění provozu Legiovlaku
- viz příloha.
Usnesení: SO ČsOL schvaluje výsledky a ukládá je předložit na nejbližší jednání PRV
ČsOL.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 11) Ostrava 2016
Br. Syrový přednesl zprávu o dosavadní přípravě oslav. Dotazem byl zjištěn zájem
válečných veteránů o účast, na základě toho bude vypraven autobus z Prahy. Navrhl SO
ČsOL, aby byly válečným veteránům a členům ČsOL uhrazeny náklady na ubytování.
Usnesení: SO ČsOL souhlasí s předloženou zprávou a ukládá zajistit všechny
organizační náležitosti k realizaci oslav. Zodpovědnou osobou za oslavy Ostrava
2016 stanovuje br. Jiřího Filipa.
Hlasování: 3 – 0 – 0
ad 12) Různé
a) Výběrové řízení - terénní pracovník projektu POVV
Br. Filipem byl prezentován výsledek výběrového řízení, předložený jako podklad
jednání br. Skácelem.
Usnesení: SO ČsOL schvaluje výsledek výběrového řízení na terénního pracovníka
pro oblast Pardubicko, kde se vítězem stala ses. Dagmar Růžičková a předkládá ke
schválení na jednání PRV ČsOL.
Hlasování: 3 – 0 – 0
b) Zrušení členství br. Josefa Huvary - Olomouc
Br. Filip přednesl rozhodnutí výboru jednoty Olomouc o ukončení členství br.
Josefa Huvary, které bude dále projednávat členská schůze jednoty Olomouc - viz
příloha.
Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí.
Hlasování: 3 – 0 – 0
c) stížnost Huťková
Br. Filip informoval o návrhu odpovědi na dopis paní Huťkové, který připravil br.
Skácel.
Usnesení: SO ČsOL ukládá br. Skácelovi předat podklady br. Jindřichu Sittovi k
připomínkování.
Hlasování: 3 – 0 – 0
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d) Stížnost na terénního pracovníka - viz příloha
Usnesení: SO ČsOL ukládá předat podklady br. Skácelovi, který předloží návrh
řešení.
Hlasování: 3 – 0 – 0
e) Všeobecná pokladní správa
Br. Budinský navrhuje dvě varianty pro získání příspěvku z VPS - žádat o
adekvátní díl z částky poskytované v současné době jiným organizacím, nebo
rovněž požádat o přidělení finanční prostředků z tohoto zdroje.
Usnesení: SO ČsOL schvaluje, že dále se budeme zabývat možností požádat o
přidělení finanční prostředků z tohoto zdroje.
Hlasování: 3 – 0 – 0
Br. Budinský se v 16:40 vzdálil.
f) Schůzka s hejtmanem Karlovarského kraje
Br. Charfreitag informoval o připravované schůzce tříčlenné delegace ČsOL
s hejtmanem Karlovarského kraje dne 24. března 2016.
Usnesení: SO ČsOL bere na vědomí informace a schvaluje delegaci ve složení br.
Budinský, br. Charfreitag, br. Skácel.
Hlasování: 2 – 0 – 0
g) Kontrola plnění úkolů
Br. Sitta se informoval na řešení úkolů zadaných na jednání SO ČsOL 23. února
2016. Vzhledem k tomu, že byl bod zařazen v průběhu jednání, sekretariát zařadí
bod na jednání příštího SO ČsOL.
ad 13) Pozvánky
a) Dne 15. března pietní akt na Hradčanském náměstí, br. Sitta se nemůže zúčastnit.
b) V Mladé Boleslavi se připomínky zúčastní br. Mirkovič s Br. Filipem.
Br. Budinský se v 17:15 vrátil na jednání.
ad 14) Pošta
Vyřízena.
ad 15) Závěr
Br. Budinský poděkoval přítomným a ukončil jednání v 17:20 hod.
Zapsala: ses. Marcela Ludvíková
Schválil: br. Jiří Filip

