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Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL 

dne 31. července 2018 
 
Přítomní:  
Členové SO: Br. Pavel Budinský 

Pracovní skupina SO: br. Milan Mojžíš, br. Jiří Filip, ses. Marcela Ludvíková, br. Jiří 
Charfreitag, br. František Bobek. 
 
ad 1) Zahájení 
Br. Pavel Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání SO ČsOL v 13:15 hod. 
 
ad 2) Schválení hostů 
hosté nejsou jednání účastni 
 
ad 3) Schválení programu 
Br. Pavel Budinský přednesl návrh programu jednání SO ČsOL. 
 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Program jednání PRV ČsOL 14. 8. 2018 
5) Různé 
6) Pozvánky 
7) Pošta 
8) Závěr 

Usnesení: SO ČsOL schvaluje program jednání. 

ad 4) Program jednání PRV ČsOL 14. 8. 2018 
Br. Jiří Filip předložil návrh programu jednání PRV ČsOL dne 14. 8. 2018. Br. Jiří 
Filip požádal o doplnění programu – Rozšíření bodu 13 (15) o 13a (15a) Zahraniční 
cesta do Chorvatska a přečíslování dalších podbodů, rovněž požádal o rozšíření 
programu o podbod 13f 15f) SNP a CIAF. Br. Jiří Filip požádal o rozšíření programu 
o bod 12) Registrace nové jednoty a informoval, že materiál bude rozeslán 
společně s pozvánkou na PRV ČsOL. Rozšíření programu o bod 14 Memoranda a 
přečíslování dalších bodů programu. Přejmenování bodu 14 (16) Program RV 1. 9. 
2018 na Republikový výbor a rozšíření o podbody 14a) (16a) Program RV 1. 9. 
2018 a 14b) (16b) Změna termínu RV 22. 12. 2018. Br. Milan Mojžíš požádal o 
rozšíření bodu  
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Usnesení: SO ČsOL po projednání schvaluje rozšířený program jednání PRV ČsOL dne 
14. 8. 2018. 

Br. Pavel Budinský požádal pracovníky odpovědné za jednotlivé body programu o 
předložení materiálů dle tohoto programu. 
Br. Jiří Filip předložil tabulku plnění úkolů – urgovat plnění úkolů a tabulku 
předložit na jednání PRV. Br. Jiří Filip informoval, že komise nedodaly materiály 
pro plnění úkolů Sněmu – urgovat předsedy komisí a rozpracovaný materiál 
nepředkládat. 
p. Milan Kreisinger informoval o dokončovacích pracích v 1. PP a problému 
s nástupem pracovníků na opravy podlah – pověřen zpracováním písemného 
materiálu pro jednání PRV. 
Br. Milan Mojžíš předložil zpracovanou účetní uzávěrku ČsOL za rok 2017, 
kompletní Audit účetní uzávěrky ČsOL za rok 2017, tabulku Plnění rozpočtu ČsOL 
za 1. pololetí roku 2018 a poskytl komentář – doplnit o Stav účtů ČsOL aktuální 
k době odesílání materiálů pro jednání PRV a o tabulku Faktur ke schválení. 
Br. Milan Mojžíš předložil koncept Výroční zprávy ČsOL za rok 2017 – doplnit do 
grafů údaje z Účetní uzávěrky ČsOL za rok 2017 a rozeslat členům PRV 
Br. Milan Mojžíš informoval o obdržení finanční částky od spol. Straimar dle 
soudního rozhodnutí obdrženém po odeslání podepsané dohody o vyrovnání – 
zapracovat do Plnění rozpočtu ČsOL za 1. pololetí roku 2018 
Br. Jiří Filip předložil tabulku žadatelů o členství v ČsOL – postupovat dle 
standardních postupů 
Br. Milan Mojžíš předložil v zastoupení br. Viktora Šinkovce zprávu o realizaci 
projektu PoVV za 1. pololetí roku 2018 
Br. František Bobek informoval o jednání s primátorem Pardubic – výsledky 
nezapracovávat do materiálů, ale informovat hejtmana a svolat jednání 
s primátorem 
Br. Jiří Charfreitag předložil zprávu o plnění projektu za 1. pololetí roku 2018 a 
dílčí vyúčtování dotace L100. Dále předložil Projektový záměr Těšínské Slezsko 
zpracovaný br. Tomášem Ruskem – upravit projektový záměr do kontextu 
projektu L100, dopracovanou verzi předložit PRV. Br. Jiří Charfreitag předložil 
návrhy memorand – rozšířit program PRV o bod Memoranda a návrhy odeslat 
s materiály PRV 
Br. Milan Mojžíš informoval o rozeslání příspěvků v 1. etapě SZP 2018. 
Br. Jiří Filip předložil dopis ÚRK ČsOL odeslaný do jednoty Valtice a program 
plánované kontroly tamtéž – odeslat PRV 
Br. Jiří Charfreitag předložil tabulku uskutečněných výběrových řízení za uplynulé 
období  - předložit souhrnnou tabulku na PRV 
Br. Milan Mojžíš předložil program poutí do RF, Itálie a Francie – odeslat PRV. Br. 
Milan Mojžíš předložil pozvánku přidělence obrany v Chorvatsku na odhalení 
památníku českým novodobým veteránům a předložil seznam účastníků 
zahraniční cesty – předložit PRV k dodatečnému schválení 
Br. Jiří Filip předložil program jednání RV ČsOL dne 1. 9. 2018 – předložit PRV ke 
schválení. Br. Milan Mojžíš upozornil na možnou změnu termínu RV ČsOL 
plánovaného jako slavnostní zasedání na den 22. 12. 2018. Vzhledem ke změně 
konání akce „Příjezd TGM“ lze uspořádat běžné jednání RV ČsOL v obvyklejším 
termínu – 8. 12. 2018 – předložit na PRV k projednání 
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Br. Jiří Filip uvedl, že nominace na akce budou odeslány společně s materiály PRV, 
aby obsahovaly aktuální obdržené pozvánky. 
  

ad 5) Různé 
a) Dotaz exekutora 
Br. Milan Mojžíš předložil dotaz exekutora, zda fotoaparát značky Canon je ve 
vlastnictví jedné z jednot ČsOL – viz příloha zápisu. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá sekretariátu odeslat potvrzení, že uvedený fotoaparát je 
v majetku jedné z jednot ČsOL. 

ad 6) Pozvánky 
 
ad 7) Pošta 
 
ad 8) Závěr 

Br. Pavel Budinský poděkoval přítomným a ukončil jednání v 14:20 hod. 
 

 
Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  
 
Schválil: br. Jiří Filip  
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