
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC 

LEGIONÁŘSKÁ 
HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33,  120 00  PRAHA 2 

TEL. 224  266  235, 224  266  241WWW.CSOL.CZ   SEKRETARIAT@CSOL.CZ 

 

Zápis 
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 3. února 2015 
 

Přítomni:  
Br. Pavel BUDINSKÝ, br. Emil BOČEK, sstr. Alena DITRICHOVÁ, br. Jaromír 
MAREČEK, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan MOJŽÍŠ, br. Antonín ŠTÍCHA, br. 
Jiří VLASÁK (8) 
 
Přísedící: 
br. Josef BUJŇÁK 
 
Hosté: 
sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan KREISINGER, br. Filip PROCHÁZKA, br. 
Pavel SKÁCEL, br. Jiří CHARFREITAG (5) 
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinskýv 15,45 hod.  

 
ad 2) Br. P. Budinský požádal o schválení hostů. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování:  8 - 0 - 0 
 
ad 3) Br. P. Budinský přednesl návrh programu. 
 
Program zasedání PRV dne 3. 2. 2014 
 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Správa nemovitosti 
5) Ekonomická situace 

a) Stav účtu 
b) Schválení faktur 
c) Revize rozpočtu 2014 
d) Soudní spory – aktuální informace 
e) Půjčka ČsOL 

6) Dotace 2015 
a) Vyúčtování dotací 2014 
b) Dotace 2015 

7) Plán práce jednot 
8) Členská základna 

a) Noví členové 
b) Jednota Praha 7 



9) Oceňování 
10) Zámeček Pardubice 
11) Projekty 

a) POVV 
i. Zpráva za rok 2014 

ii. Návrh na rok 2015 
iii. Návrh týmu 

b) Legie 100 
12) Nominace na akce v následujícím období 
13) Koncert 
14) Různé 
15) Závěr 
 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 
ad 4) Správa nemovitosti 
Pan M. Kreisinger seznámil PRV s aktuálním stavem v oblasti správy nemovitosti, 
informoval o průběhu rekonstrukce výtahu v hotelu Legie, která probíhá v souladu s 
harmonogramem a o tom, že v současnosti je vyhlášeno výběrové řízení na 
vzduchotechniku požárního schodiště. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informace o aktuální situaci v oblasti správy 
nemovitosti. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 
ad 5) Ekonomická situace 

a) Stav účtu 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV se stavem účtů k 8. 1. 2015 - viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 8. 1. 2015. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 

b) Schválení faktur 
Br. M. Mojžíš předložil PRV ke schválení seznam faktur za uplynulé období – viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 

c) Revize rozpočtu 2014 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV s čerpáním rozpočtu 2014 po jednotlivých položkách 
jako jsou provoz, činnost, projekty, komise, investice, daně a závazky ve výdajové 
části a příjmy z nájmů, ostatních prostředků a v neposlední řadě příspěvek NF Legie 
100 v příjmové části - viz příloha zápisu. Dále seznámil s revizí rozpočtu k 18. 12. 
2014 jak ve výdajové, tak v příjmové části - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání schvaluje revizi a čerpání rozpočtu 2014 a 
ukládá předložit ji na zasedání RV. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 
 
 
 
 



d) Soudní spory – aktuální informace 
Br. M. Mojžíš informoval PRV o aktuálním průběhu soudních sporů se společností 
Straimar group. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání bere na vědomí předloženou informaci o 
aktuálních soudních sporech a ukládá předložit ji na jednání RV. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 

e) Půjčka ČsOL 
Br. M. Mojžíš informoval o splacení půjčky ČsOL sstr. H. Huťkové a předseda ČsOL 
vyzdvihl, že splacením této poslední půjčky je ČsOL bez dluhů. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o splacení půjčky ČsOL. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 
- v 16,25 hod příchod br. Josefa PŘEROVSKÉHO (přítomno 9 hlasujících členů PRV) 
 
ad 6) Dotace 2015 

a) Vyúčtování dotací 2014 
Br. M. Mojžíš informoval PRV, že do 23. 1. 2015 byly vyúčtovány všechny dotace MO 
z roku 2014, kterých bylo celkem 57 včetně projektu POVV a do konce ledna byly 
vyúčtovány i všechny dotace krajů a měst, těchto bylo 16. Všechny dotace byly řádně 
vyúčtovány a odeslány. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje vyúčtování dotací za rok 2014. 
Hlasování:  9 - 0 – 0 
 

b) Dotace 2015 
Br. M. Mojžíš informoval PRV, že výsledky dotačních titulů budou známé cca 
koncem února.  
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o oddálení rozhodnutí MO o 
dotacích pro rok 2015 a ukládá projednat tuto problematiku na příštím zasedání 
PRV. 
Hlasování:  9 - 0 – 0 
 
ad 7) Plán práce jednot 
Br. M. Mojžíš informoval PRV, že jelikož prozatím nejsou známé přidělené dotace 
MO, není možné jednotám přidělit určité finanční částky. Tento bod proto navrhuje 
přesunout na nejbližší PRV. 
Usnesení: PRV vzalo informaci o nedokončení dotačního řízení MO na vědomí a 
ukládá předložit tento bod na příštím jednání PRV. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 
ad 8) Členská základna 

a) Noví členové 
Sstr. A. Lejtnarová předložila PRV seznam s 34 žadateli o členství - viz příloha 
zápisu. Informovala, že ne všichni uchazeči splňují podmínky přijetí. 
Usnesení: PRV schvaluje registraci nových členů, u 4 nepřijatých ukládá postupovat 
standardním způsobem. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 
 
 
 



 
b) Jednota Praha 7 

Br. M. Mojžíš seznámil PRV s tím, že zbývající členové nečinné jednoty Praha 7 byly 
přerozděleny dle vlastních požadavků do jiných jednot ČsOL. Jednotu navrhuje tzv. 
zakonzervovat a v budoucnu její činnost případně znovu obnovit. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o zakonzervování činnosti jednoty Praha 7. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 
ad 9) Oceňování 
Br. J. Vlasák předložil ke schválení PRV návrhy na ocenění k 8. 5. 2015 - viz příloha 
zápisu. Sdělil, že komise zpracovala celkem cca 130 návrhů z 16 jednot, dále kladně 
vyhodnotil výrazné zlepšení kvality zpracování návrhů na ocenění ze strany 
jednotlivých jednot. Následně zdůvodnil stanovisko komise a SO k jednotlivým 
návrhům na ocenění.  
 
Samostatně žádá o schválení návrhu na udělení ocenění: 
- Ing. Milana Bachana a to Záslužný kříž MO II. stupeň. 
Hlasování: 9 - 0 - 0 
- plk. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA a to Pamětní medaile ČsOL II. stupně 
Hlasování: 9 - 0 - 0 
- plk. Aloise Dubce a to Pamětní medaile ČsOL II. stupně 
Hlasování: 9 - 0 - 0 
 
Následně byly jednotlivě projednány návrhy na jmenování do vyšší vojenské 
hodnosti, které nelze předložit k realizaci - viz příloha zápisu. 
Zbývající návrhy byly schvalovány společně dle přílohy zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje předložené návrhy na udělení ocenění ČsOL. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 
ad 10) Zámeček Pardubice 
Br. F. Procházka informoval PRV o aktuálním stavu v otázce převodu Zámečku 
Pardubice na ČsOL. 
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí, ukládá pokračovat v převodu Zámečku 
Pardubice na ČsOL. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 
ad 11) Projekty 

a) POVV 
i. Zpráva za rok 2014 

Br. P. Skácel seznámil PRV s vyhodnocením a zprávou o činnosti projektu POVV za 
rok 2014 - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí, schvaluje realizaci POVV za rok 2014. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 

ii. Návrh na rok 2015 
Br. P. Skácel předložil PRV návrh činnosti projektu POVV na rok 2015 včetně cíle 
projektu, organizační struktury řízení projektu, klíčových a dalších aktivit projektu - 
viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje návrh činnosti projektu na rok 2015. 
Hlasování: 9 – 0 – 0 
 



 
- v 17,15 hod příchod br. Františka GÁBORA (přítomno 10 hlasujících členů PRV) 
 

iii. Návrh týmu 
Br. P. Skácel informoval PRV o navrhovaných úpravách ve složení týmu projektu 
POVV na rok 2015 - viz příloha zápisu. Dále informoval o zahájení projektu POVV 
od 1. 1. 2015 dle usnesení PRV ze dne 25. 11. 2014. Následně byl návrh br. P. Skácela 
v PRV projednán a na základě připomínek bylo rozhodnuto hlasovat samostatně o 
br. J. Marečkovi a sstr. D. Noskové. V této věci přijalo PRV následující usnesení.  
Na otázku,  zda má být br. J. Mareček   členem týmu pro rok 2015  bylo   hlasováno  
2 – 0 – 8. 
 
Na otázku,  zda má být sstr. D. Nosková členem týmu pro rok 2015 bylo hlasováno  
9 – 0 – 1. 
 
Usnesení: Na základě těchto hlasování PRV po projednání schvaluje návrh 
personálního složení týmu s tím, že br. J. Mareček bude členem týmu do 30. 4. 2015 a 
ukládá br. P. Skácelovi připravit a realizovat výběr nového člena týmu. Návrhy 
předložit SO do 30. 3. 2015 
Hlasování: 9 – 0 - 1 
 

b) Legie 100 
Br. J. Charfreitag informoval o aktuálním stavu v projektu Legie 100, plánovaných 
akcích, pietních aktech, zahájení provozu Legiovlaku v roce 2015, dále o 
plánovaných besedách a přednáškách, vše v souladu s harmonogramem projektu 
Legie 100 na rok 2015 - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje zprávu o stavu příprav akcí na rok 2015. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
ad 12) Nominace na akce v následujícím období 
Br. F. Procházka seznámil PRV s nominacemi na akce v následujícím období - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje nominace členů SO a PRV na plánované 
akce do příštího PRV. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
- v 17,45 hod odchod br. Tichomíra MIRKOVIČE (přítomno 9 hlasujících členů PRV) 
 
ad 13) Koncert 
Br. P. Budinský seznámil PRV s organizačním zajištěním slavnostního koncertu 
konaného dne 27. října 2015 v Pražském Rudolfínu - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje záměr Slavnostního koncertu u příležitosti 100 let boje 
československých legií za svobodný Československý stát a ukládá vytvořit pracovní 
skupinu, která začne s přípravou realizace tohoto projektu. 
Hlasování: 8 – 0 – 1 
 
 
 
 
 



Br. F. Procházka informoval PRV o plánovaném benefičním koncertu VUS Ondráš v 
Brně k 70. výročí osvobození. Br. J. Vlasák nabídl PRV svou pomoc s organizací 
koncertu, vzhledem k tomu, že v minulosti již podobný koncert ve spolupráci s VUS 
Ondráš organizoval. 
Usnesení: PRV schvaluje záměr VUS Ondráš uspořádat benefiční koncert k 70. 
výročí osvobození a ukládá br. J. Vlasákovi připravit veškeré podklady k realizaci 
této akce. 
Hlasování: 8 – 0 – 1 
 
ad 14) Různé 
V rámci bodu bylo předáno sstr. A. Lejtnarové ocenění - Pam. medaile  ČsOL III. st. a 
dále bylo zástupci jednoty Boletice předáno ocenění předsedovi ČsOL br. P. 
Budinskému.    
 
ad 15) Závěr 
Br. P. Budinský všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 18,00 hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
 
Schválil: br. P. Budinský 


