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Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL 
dne 28. února 2017 

 

Přítomní: 
Členové SO: br. Pavel Budinský, br. Jindřich Sitta, br. Tichomir Mirkovič, br. Václav 
Kuchynka. 
Pracovní skupina SO: Br. Milan Mojžíš, p. Milan Kreisinger, br. Jiří Filip, br. Jiří Charfreitag, 
br. Pavel Skácel, ses. Marcela Ludvíková, br. František Bobek, br. Jaroslav Syrový. 
 
Hosté: 0 
 

ad 1) Zahájení 
Br.Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání SO ČsOL v 14:28 hod. 
 

ad 2) Schválení hostů 
Hosté nejsou jednání přítomni. 
 

ad 3) Schválení programu 
Informace: 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 
6) Žádosti jednot 

a) Ostrava 1 – uložení ostatků sestřeleného pilota v rámci oslav osvobození Ostravy 
b) Registrace jednoty Písek 
c) Stížnost br. Františka Gábora 

7) Projekty 
a) Legie 100 
b) PoVV 
c) Zámeček  
d) Orlík 

8) Sbírka na renovaci Čs. fontány v Leamington Spa 
9) F – Scéna 2017 
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10) Sanatorium Buchtův Kopec 
11) Dačice – Pomník 1. sv. v.  
12) Ocenění 
13) Soudní spor Straimar 

a) Žaloba na určení výše úplaty – 42 C 248/2016 
b) Předvolání k soudu – 12 C 31/2015 

14) Sociálně-zdravotní pomoc ČsOL 
15) Schválení delegace ČsOL - Buzuluk 
16) Výběrová řízení 
17) Memoranda – Společnost Václava Morávka 
18) Různé 

a) Zrušení sídla spolku Československý legionář 
b) Pozvání od Rady veteránů Ukrajiny  
c) Zpráva o plnění úkolů 
d) Oslava narozenin ses. Boženy Ivanové 
e) Večírek pro VV 

19) Pozvánky 
20) Pošta 
21) Závěr 
 
Usnesení: SO ČsOL schvaluje program zasedání. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 
ad 4) Správa nemovitosti 

Informace: Dopis Big Board – pan Kreisinger informoval, že oslovil zájemce  
o umístění reklamy ve smyslu rozhodnutí SO, zájemce se již neozval. 
Popelnice – v jednání s pí. Visokaiovou  - pokud  bude mít zájem o společné umístění 
popelnic, bude muset přejít k Pražským službám, s těmi bude nezbytné po ukončení 
montáže nákladního výtahu podepsat novou smlouvu. 
Stoupačky – práce ukončeny. 
Zednické práce – probíhá zazdění, štukování a malování vysekaných otvorů po 
výměně stoupaček. 
Koberce – schodiště je hotovo, po zazdění otvorů ve 4. patře výměna koberce 
v chodbě ČsOL, včetně chodby před zasedačkou. 
Divadlo – vyvoláno jednání architekta pana Hudáka s Ing. Šimečkem /VZT/, 
výsledek jednání zatím není znám. 

 
Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
  

ad 5) Ekonomická situace 
a) Stav účtů 

Informace: Br. Mojžíš předložil stav účtů ČsOL k 27. 2. 2017. Informoval taktéž,  
že byl zřízen nový účet ČsOL pro sbírku k Zámečku. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci o stavu účtů na vědomí. 
Hlasování: 4 – 0 – 0 
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ad 6) Žádosti jednot 
a) Ostrava 1 – uložení ostatků sestřeleného pilota v rámci oslav osvobození Ostravy 

Informace: Br. Filip přednesl žádost br. Šimčíka (Ostrava 1) o zařazení pietního 
uložení ostatků sestřeleného pilota v Hlučíně v rámci oslav osvobození Ostravy.  
Br. Syrový navrhl odložení tohoto bodu na další jednání SO ČsOL. 
Br. Mojžíš na základě zkušenosti ze zahraniční pouti doporučil zařazení této 
události do programu. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá zapracování pietního uložení ostatků do plánu oslav 
osvobození Ostravy a ukládá neprodleně informovat br. Šimčíka. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  

 
b) Registrace jednoty Písek 

Informace: Br. Filip informoval o dokončení procesu založení jednoty ČsOL Písek, 
tím byl splněn úkol ze zasedání PRV ČsOL dne 7. 2. 2017. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

c) Stížnost br. Františka Gábora 
Informace: Br. Mojžíš předložil stížnost br. Gábora ve věci podpisu smlouvy na 
pronájem areálu Vesec pro konání dětského dne 2017. Br. Budinský se dotázal, zda 
již byla doplacena chybějící částka k vyúčtování akce z roku 2016. Br. Mojžíš 
informoval, že peníze byly připsány na účet ČsOL dne 23. 2. 2017. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá podepsat nájemní smlouvu po splnění dotačních podmínek 
dotace roku 2016. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

ad 7) Projekty 
a) Legie 100 

Informace: Br. Charfreitag informoval, že přípravy Legiovlaku na letošní sezónu 
probíhají bez problémů, jsou natištěny propagační plakáty Legiovlaku, posádka 
Legiovlaku je připravena a vše probíhá v rámci schváleného harmonogramu  
a rozpočtu. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  

 
b) PoVV 

Informace: Br. Skácel informoval o připravovaném školení pracovníků projektu 
PoVV, které bude realizováno po schválení dotací pro PoVV. 
Br. Skácel přednesl žádost TP o hrazení nákladů na nákup smutečních kytic na 
pohřby VV. 

Návrh usnesení: SO ČsOL neschvaluje vynaložení mimořádných nákladů na smuteční kytice 
a věnce ze spoluúčasti na projekt péče o válečné veterány v období února a března 2017. 
Hlasování: 2 – 1 – 1 (návrh nebyl přijat) 
 
Usnesení: SO ČsOL neschvaluje vynaložení mimořádných nákladů na smuteční kytice 
a věnce ze spoluúčasti na projekt péče o válečné veterány v období února a března 
2017 a ukládá ekonomické komisi předložit PRV ČsOL návrh na navýšení rozpočtu 
v kapitole věnce pro VV. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
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c) Zámeček 

Postup jednání ohledně rekonstrukce Larischovy vily a Popraviště 
Informace: Br. František Bobek informoval o dosavadním průběhu jednání 
ohledně rekonstrukce Popraviště, kterou plánuje Město Pardubice a rekonstrukce 
Zámečku Larischovy vily, o které jednáme s Pardubickým krajem, Městem 
Pardubice a Spolkem Zámeček. 

Usnesení: SO ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

Architektonická studie 
Informace: Br. Bobek předložil aktualizovanou architektonickou studii Zámečku. 

Usnesení: SO ČsOL schvaluje předloženou architektonickou studii a ukládá předložit 
PRV ČsOL. SO ČsOL ukládá br. Bobkovi sjednat schůzku předsedy ČsOL s primátorem 
města Pardubice. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

d) Orlík 

Dotace EU 
Informace: Br. Charfreitag předložil návrh žádosti o dotaci EU, kterou bude 
podávat Estonian War Museum, ČsOL zde vystupuje jako partner a jeden 
z příjemců dotace. 

Usnesení: SO ČsOL schvaluje předloženou žádost o dotaci. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  

Smlouva o dílo 
Informace: Br. Charfreitag předložil návrh smlouvy o dílo s DKV Plzeň na opravu 
lokomotivy. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá zapracovat připomínky do návrhu smlouvy a takto 
upravenou smlouvu ukládá podepsat. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

ad 8) Sbírka na renovaci Čs. fontány v Leamington Spa 
Informace: Br. Sitta předložil žádost, která mu byla doručena od skupiny  
The Friends of the Czechoslovak Memorial Fountain o podpoření sbírky na opravu 
Čs. fontány v Leamington Spa. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí, ukládá vyžádat stanovisko Komise pro 
zahraniční spolupráci a předložit na jednání SO ČsOL. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

ad 9) F-Scéna 
Informace: Br. Filip předložil znění žádosti dopisu, který bude zaslán MO ČR. 

Usnesení: SO ČsOL schvaluje podpis žádosti podávané na MO ČR o pořádání  
F-Scény 2017. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
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ad 10) Sanatorium Buchtův Kopec 
Informace: Br. Budinský předložil odpověď Kraje Vysočina na jeho nabídku 
odkupu nemovitosti bývalého Sanatoria Buchtův Kopec. Br. Budinský požádal SO 
ČsOL o stanovisko. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá předsedovi br. Budinskému dále pokračovat v jednání 
s Krajem Vysočina za účelem odkupu budovy Sanatoria Buchtův Kopec s cílem 
vybudovat zařízení pro péči o VV. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

ad 11) Dačice – Pomník 1. sv. v. 
Informace: Br. Filip předložil korespondenci obdrženou od petičního výboru 
„Vraťte nám pomník“. Br. Budinský shrnul výsledky jeho dřívějšího jednání se 
starostou města Dačice a informoval o tom, že ČsOL nabídla městu Dačice možnost 
podpisu memoranda o vzájemné spolupráci. 

Usnesení: SO ČsOL ukládá informovat Petiční výbor o sjednaném smíru a uzavřením 
memoranda o vzájemné spolupráci s městem Dačice. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

ad 12) Ocenění 
Informace: Br. Budinský předložil návrhy SO ČsOL na ocenění br. Jaroslava 
Syrového PM II. stupně, a pana mjr. Ing. Zdeňka Sourala PM III. stupně.  

Usnesení: SO ČsOL schvaluje udělení PM II. stupně br. Jaroslavu Syrovému. 
Hlasování: 3 – 0 – 1  
 
Návrh usnesení: SO ČsOL schvaluje udělení PM III. stupně pana mjr. Ing. Zdeňka Sourala. 
Hlasování: 0 – 2 – 2 (usnesení nebylo přijato) 
Návrh na ocenění pana mjr. Ing. Zdeňka Sourala byl odsunut na další jednání SO ČsOL. 
 

ad 13) Soudní spor Straimar 
a) Žaloba na určení výše úplaty – 42 C 248/2016 

Informace: Br. Sitta informoval o doručení usnesení soudu ve věci žaloby od spol. 
Straimar o výši věcného břemene.  
Br. Mojžíš předložil dřívější dokumenty, které v této věci již byly odeslány, neboť 
tato kauza je v řešení již delší dobu, ačkoli vlivem postupu soudů v ČR byla žaloba 
soudem přijata až 20. 10. 2016. 
Br. Sitta upozornil, že je nutné na usnesení soudu reagovat do 15 dnů od jeho 
doručení. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí, ukládá podepsat plnou moc 
advokátovi Drábkovi, v určené lhůtě podat odpor a informovat PRV ČsOL. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  

b) Předvolání k soudu – 12 C 31/2015 
Informace: Br. Mojžíš předložil doručené předvolání k soudu se spol. Straimar. 

Usnesení: SO ČsOL bere přednesené informace na vědomí. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
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ad 14) Sociálně-zdravotní pomoc ČsOL 
Informace: Br. Sitta žádal zdůvodnění, proč nejsou doposud vyplaceny náhrady za 
léky VV.  
Br. Mojžíš předložil dřívější usnesení RV ČsOL a PRV ČsOL ve věci proplácení SZP 
v 1. i 2. etapě roku 2016. 
Br. Budinský informoval, že proplacení je, dle Republikovým výborem schváleného 
usnesení a cash-flow, plánováno na konec března. 
Br. Sitta zdůraznil, že počty VV se neustále snižují a je nutné proplacení prostředků 
urychlit jak nejvíce je to možné a navrhl svolat jednání PRV per rollam, které by 
mohlo přijmout usnesení o urychlení proplacení. 
Br. Budinský oponoval tím, že takový krok jde proti usnesení RV ČsOL  
z 10. 12. 2016, který proplacení SZP řešil. Navíc v současné době nejsou v rozpočtu 
ani odpovídající zdroje, neboť čekáme na rozhodnutí o přidělení dotací, které by 
mělo být doručeno v polovině března. 
Br. Sitta i přes toto upozornění trvá na svolání jednání PRV per rollam.                    

Usnesení: SO ČsOL po projednání ukládá svolat jednání PRV per rollam s termínem  
1. 3. 2017 a předložit mu ke schválení návrh na urychlené proplacení prostředků na 
2. etapu SZP 2016. 
Hlasování: 3 – 1 – 0  
 

ad 15) Schválení delegace ČsOL – Buzuluk 
Informace: Br. Mojžíš předložil návrh delegace ČsOL na cestu do Samary  
a Buzuluku u příležitosti 75. výročí formování čs. praporu – viz příloha zápisu. 

Usnesení: SO ČsOL po projednání schvaluje navrženou delegaci ČsOL na tuto cestu. 
Hlasování: 3 – 0 – 1  
 

ad 16) Výběrová řízení 
Informace: Br. Charfreitag předložil výsledky aktuálních výběrových řízení. 

Usnesení: SO ČsOL bere výsledky výběrových řízení na vědomí a ukládá je předložit 
s doporučujícím stanoviskem na jednání PRV ČsOL. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 

ad 17) Memoranda – Společnost Václava Morávka  
Informace: Br. Charfreitag předložil ke schválení Memorandum se Společností 
Václava Morávka. 

Usnesení: SO ČsOL bere informaci na vědomí a ukládá memorandum předložit na 
další jednání PRV ČsOL. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  

 

ad 18) Různé 
a) Zrušení sídla spolku Československý legionář 

Informace: Br. Sitta se dotázal na důvod zrušení sídla spolku Československý 
legionář na adrese Hotelu Legie. Br. Budinský předložil dřívější usnesení RV ČsOL 
a PRV ČsOL v této věci. 
 

b) Pozvání od Rady veteránů Ukrajiny  
Informace: Br. Mojžíš předložil pozvání od Rady Organizace veteránů Ukrajiny, 
která zve VV s doprovodem na květnové oslavy ukončení 2 sv. války v Kyjevě.  
Br. Kuchynka navrhl předat pozvánku projektu PoVV. 
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Usnesení: SO ČsOL pozvánku přijímá a ukládá projektu PoVV zabezpečit účast VV. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 
16:20 hod. br. Sitta se vzdálil z jednání (počet hlasujících 3) 
 

c) Zpráva o plnění úkolů 
Br. Syrový informoval o průběhu jednání ve věci stížnosti paní Hlásenské na 
předsedkyni Jednoty ČsOL Kladno. Br. Syrový přednesl závěr komise, která tuto 
stížnost řešila, a informoval, že dle názoru komise nedošlo ze strany ses. 
Armeanové k žádnému pochybení vůči stanovám ČsOL. Br. Syrový předloží 
odpověď na stížnost paní Hlásenské na další jednání SO ČsOL ke schválení. 
Br. Syrový informoval SO ČsOL o stavu projednání stížnosti na VV Starčeviče  
a informoval, že na příští jednání SO ČsOL bude předložen návrh odpovědi 
stěžovateli ke schválení. 
Br. Syrový informoval o žádosti MO ČR k poskytnutí stanoviska k návrhu na 
ocenění pana plk. Jána Nováka, o které nás požádal náčelník VKPR. Br. Syrový 
sdělil, že stanovisko k tomuto návrhu by mělo být negativní. 

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

d) Oslava narozenin ses. Boženy Ivanové 
Br. Syrový přednesl návrh Organizační komise na uspořádání oslavy 90. narozenin 
VV ses. Boženy Ivanové. 

Usnesení: SO ČsOL schvaluje uspořádání oslavy narozenin ses. Boženy Ivanové. 
Hlasování: 4 – 0 – 0  
 
16:33 hod. br. Budinský a br. Sitta se vzdálili z jednání (počet hlasujících 2) 

e) Večírek pro VV 
Br. Skácel informoval SO ČsOL o žádosti soukromé osoby pí. Jitky Vosmikové  
o podporu jejího záměru na uspořádání večírku pro VV. Na tuto akci nemá pí. 
Vosmiková prozatím žádné finanční prostředky, ty chce získat od sponzorů. 
Br. Syrový vyjádřil své pochybnosti k podpoře této akce, obává se zneužití jména 
ČsOL a VV ve snaze získání finančních prostředků. 

Usnesení: SO ČsOL nedoporučuje podpořit tuto akci. 
Hlasování: 2 – 0 – 0  
 

ad 19) Pozvánky 
Rozděleny. 
 

ad 20) Pošta 
Vyřízena. 
 

Závěr 
Br. Kuchynka poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 16:34 hod. 
 
 

Zapsala: ses. Marcela Ludvíková  

Schválil: br. Jiří Filip 


