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Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL 
dne 31. ledna 2017 

 

Přítomní: 
Členové SO: br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Tichomir Mirkovič 
Pracovní skupina SO: Br. Milan Mojžíš, p. Milan Kreisinger, br. Jiří Charfreitag, ses. Marcela 
Ludvíková, br. František Bobek, br. Pavel Skácel. 
 

ad 1) Zahájení 
Br. Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání SO ČsOL v 14:45 hod. 
 

ad 2) Schválení hostů 
Hosté nejsou jednání přítomni. 
 

ad 3) Schválení programu 
Br. Budinský přednesl návrh programu jednání SO ČsOL. 
 
Návrh programu 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Správa nemovitosti  
5) Ekonomická situace 

a) Stav účtů 
b) Uzávěrka činnosti jednot 2016 

6) Jednota ČsOL v Jičíně 
7) Stanovisko komise pro řízení jednot k ustavující schůzi jednoty Písek 
8) Členská základna 

a) Noví členové 
b) Zrušení členství v jednotě Valtice 

9) Přehled přítomnosti na jednáních volených orgánů ČsOL 
10) Projekty  
11) Výběrová řízení 
12) Materiály PRV 7. 2. 2017 
13) Různé  
14) Pozvánky 
15) Pošta 
16) Závěr 
Usnesení: SO ČsOL schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  
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ad 4) Správa nemovitosti 

Pan Milan Kreisinger přednesl informace k pracím v hotelu Legie – viz příloha 
zápisu. Pan Kreisinger navrhl realizovat výměnu koberce v chodbě kanceláří ČsOL. 
Br. Mojžíš požádal o předložení cenové kalkulace. 
Nabídka společnosti BigBoard na umístění reklamy na budově hotelu Legie.  
Pan Kreisinger požádal o stanovisko SO ČsOL. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace k pracím v hotelu Legie na vědomí a 
ukládá panu Kreisingerovi předložit cenovou kalkulaci výměny koberce. SO ČsOL 
ukládá panu Kreisingerovi informovat spol. BigBoard o nutnosti podání žádosti na 
umístění reklamy MČ Praha 2. 
Hlasování: 2 – 0 – 1 
  

ad 5) Ekonomická situace 
a) Stav účtů ke dni 31. 1. 2017 
Br. Mojžíš předložil stav účtů ke dni 31. 1. 2017. 

Usnesení: SO ČsOL bere stav účtů na vědomí a ukládá předložit PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 
 

b) Uzávěrka činnosti jednot 2016 
Br. Mojžíš předložil informace k uzávěrce činnosti jednot za rok 2016.  

Usnesení: SO ČsOL informace na vědomí a ukládá informovat PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 
 
ad 6) Jednota ČsOL v Jičíně 

Br. Mojžíš předložil informace ke stavu v jednotě ČsOL Jičín – viz příloha zápisu. 
Usnesení: SO ČsOL důrazně upozorňuje předsedu Jednoty ČsOL v Jičíně na jeho 
povinnost zvát na členské schůze všechny členy jednoty. SO ČsOL ukládá jičínské 
jednotě uvést vybírání členských příspěvků do řádného stavu. Vyřízením pověřuje 
organizačního tajemníka br. J. Filipa. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  
 

ad 7) Stanovisko komise pro řízení jednot k ustavující schůzi jednoty Písek 
Ses. Ludvíková předložila stanovisko komise pro řízení jednot k ustavující schůzi 
jednoty Písek – viz příloha zápisu. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá předložit PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 
  

ad 8) Členská základna 
a) Noví členové 

Ses. Ludvíková předložila seznam žadatelů o členství v ČsOL. 
Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá předložit na následující jednání 
PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  
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b) Zrušení členství v jednotě Valtice 
Ses. Ludvíková přeložila zápis z členské schůze jednoty Valtice, na které členové 
jednoty ukončují členství svým dlouhodobě neaktivním členům – viz příloha 
zápisu. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá informovat PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  
 

ad 9) Přehled přítomnosti na jednáních volených orgánů ČsOL 
Br. Mojžíš předložil přehled přítomnosti na jednáních volených orgánů v roce 2016. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá informovat PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  
 
ad 10) Projekty 

a) Legie 100  
Br. Charfreitag informoval, že v současné době není obsazeno jedno tabulkové 
místo průvodce Legiovlaku. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá br. Charfreitagovi uspořádat 
výběrové řízení na volnou pozici. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  
 

b) Zámeček 
Informace o situaci vzniklé po schválení ideového záměru rekonstrukce Zámečku 
– Památník popraviště, kdy ČsOL získala uvedený dokument (viz příloha) až po 
jeho schválení na radě a zastupitelstvu Města Pardubice. Tento záměr města má 
být prezentován v rámci projektového týmu města až dne 6. 2. 2017 (deklarováno 
jako seznámení projektového týmu s materiálem). Velkým problémem je fakt, že 
ačkoliv během tří předchozích jednání projektového týmu se hovořilo o využití 
Zámečku Larischovy vily v rámci projektu města, v samotném ideovém záměru 
rekonstrukce Památníku není o Zámečku LV žádná konkrétní zmínka. Br. Bobek 
informoval SO, že na uvedeném jednání vystoupí kriticky vůči záměru města  
a bude prezentovat zároveň potenciál Zámečku LV (počet a rozlohu expozic  
a současný stav práce na studii).  

Usnesení: SO ČsOL souhlasí s uvedeným postupem a ukládá br. Budinskému 
neprodleně realizovat schůzky s hejtmanem Pardubického kraje a primátorem 
Pardubic. Dále ukládá br. Bobkovi a Šinkovcovi informovat projektový tým na jednání 
zastupitelstva města Pardubice o potenciálu Zámečku.  
Hlasování: 3 – 0 – 0  

 
Žádost o Dotaci od Moravskoslezského kraje ze září 2016  
Dne 26. 1. 2017 ve 14.30 hod. na Zámečku proběhl kontrolní den za účasti senátora 
Martínka (za ČsOL br. Bobek a br. Šinkovec, za Spolek Zámeček p. Horák). Jednání 
proběhlo, senátor Martínek přislíbil pomoc při zařazení naší žádosti k realizaci již 
tento rok. Zároveň byl pan senátor informován o startu projektu Města Pardubice 
- revitalizace Památníku Zámeček - popraviště, nad jehož plánovaným rozsahem 
vyslovil podiv a sdělil, že bude o této informaci týž den jednat s hejtmanem 
Pardubického kraje.      

Usnesení: SO ČsOL bere na vědomí a ukládá br. Bobkovi nadále informovat SO  
o situaci ohledně žádosti o dotaci.  
Hlasování: 3 – 0 – 0  
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Práce na Studii Zámeček  
Podle informace zpracovatele studie jde práce podle harmonogramu a je reálné 
dodržení termínu odevzdání práce do konce února 2017. K připomínkám jsme 
obdrželi první náhled studie, který bude využit při jednání projektového týmu 
Zámeček - popraviště dne 6. 2. 2017   

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá br. Bobkovi a br. Šinkovcovi 
nadále aktivně spolupracovat s architektem Hudákem při zpracování studie.  
Hlasování: 3 – 0 – 0  
 

c) PoVV 
Br. Skácel informoval o realizaci projektu PoVV v období od 1. 1. 2017 v základním 
režimu – probíhají návštěvy, oslavy narozenin, účast na pohřbech VV. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  

Br. Mojžíš informoval o telefonátu ředitele OVV MO ČR plk. gšt. Eduarda Stehlíka, 
ve kterém žádal informovat SO ČsOL o nesouhlasu MO ČR se způsobem, jakým 
vystoupil vedoucí projektu PoVV ve vysílání ČT při příležitosti společné oslavy 
narozenin br. Emila Bočka a Jaroslava Klemeše. Nepříznivě hodnotil především 
odpověď br. Skácela na otázku, co projekt dělá pro druhoválečné veterány, kdy 
místo vyzdvihnutí úspěchů projektu byla prezentována účast VV na koncertech 
Alexandrovců a též nevhodnou formulaci při odpovědi na otázku týkající se 
činnosti MO ČR v péči o NVV (br. Skácel konstatoval, že nemůže kritizovat svého 
chlebodárce). 
Br. Sitta se ohradil proti jednání ředitele OVV, nesouhlasil s tím, že odpovědné 
osoby byly informovány přes prostředníka a odmítl vměšování MO ČR do 
struktury ČsOL.  
Br. Budinský vysvětlil, že v současné době, kdy je pověřen řízením nemocnice, je 
domluven s ředitelem OVV MO ČR, že pokud nebude k zastižení, má řešit 
informační toky cestou tajemníka ČsOL br. Milana Mojžíše. Připomněl SO ČsOL, že 
MO ČR je poskytovatelem dotace ve výši 90% nákladů projektu PoVV a proto jsou 
výtky vůči vedoucímu projektu PoVV legitimní, neboť jednání pracovníků projektu 
by nemělo poškozovat dobré jméno poskytovatele dotace. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí. SO ČsOL upozorňuje br. Pavla Skácela, 
že jde již o třetí případ, kdy byly vzneseny námitky ze strany OVV MO ČR vůči jeho 
vystupování na veřejnosti.  
Hlasování: 2 – 0 – 1  
 

d) Orlík 
Br. Budinský poděkoval NF Legie 100 za poskytnutí finančních prostředků 
projektu Legie 100.  
Na konci prosince odešla objednávka na opravu lokomotivy, v tomto týdnu by měla 
být zahájena generální oprava kotle lokomotivy. 
Následovat budou práce na pojezdu, smlouva bude přeložena ke schválení. 
Doposud nemáme podvozek k obrněnému vagonu. Obdrželi jsme nabídku ČD 
Cargo na odkup provozuschopného podvozku. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  
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ad 11) Výběrová řízení 
Br. Jiří Charfreitag předložil výsledky výběrových řízení za uplynulé období. 

Usnesení: SO ČsOL bere výsledky výběrových řízení na vědomí a ukládá předložit ke 
schválení PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 
 

ad 12) Materiály PRV 7. 2. 2017 
Ses. Ludvíková předložila materiály k jednání PRV ČsOL 7. 2. 2017. 

Usnesení: SO ČsOL bere stav přípravy materiálů pro jednání PRV ČsOL na vědomí  
a ukládá sekretariátu rozeslat materiály členům PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 

 

ad 13) Různé 
a) Schválení smíru – Veolia 

Br. Mojžíš předložil rozhodnutí soudu o ukončení soudního řízení smírem. 
Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá informovat PRV ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  

b) Pietní cesta do Buzuluku 
Br. Budinský informoval o plánované cestě MO ČR do Samary a Buzuluku, na 
kterou jsou pozváni zástupci ČsOL – VV s doprovody, členové ČsOL v historických 
uniformách. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a pověřuje br. Budinského vedením 
delegace ČsOL. 
Hlasování: 3 – 0 – 0  

 

ad 14) Pozvánky 
Vyřízeny. 
 

ad 15) Pošta 
Vyřízena. 
 

ad 16) Závěr 
Br. Budinský poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 15:40 hod. 
 
 

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  

Schválil: br. Milan Mojžíš 


