
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 21. října 2014 
 

Přítomni:  
Br. Jindřich SITTA, sstr. Alena DITRICHOVÁ, br. Jaromír MAREČEK, br. Tichomír 
MIRKOVIČ, br. Milan MOJŽÍŠ, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří VLASÁK (7) 
 
Hosté: 
br. Pavel SKÁCEL, sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan KREISINGER, p. Filip 
PROCHÁZKA (4) 
 
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta v 15,30 hod.  

 
ad 2) Br. J. Sitta požádal o schválení hostů. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování:  7 - 0 - 0 
 
ad 3) Br. Sitta přednesl návrh programu. 
 
Program zasedání PRV dne 21. 10. 2014 
 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Správa nemovitostí 
5) Ekonomická situace 

a) Stav účtu 
b) Schválení faktur 

6) Straimar Group 
7) Dalkia 
8) Východiska rozpočtu 2015 
9) Příprava sněmu  
10) Členská základna 

a) Noví členové 
11) Žádosti o dotace 2015 
12) Iveta Irvingová 

13) Spolupráce ČsOL na 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF 

14) Sociálně zdravotní komise 
15) Nominace na akce v následujícím období 
16) Memoranda 
17) Projekty 

a) Legie 100 - korespondence 



b) POVV 
c) Zámeček 

18) Různé 
a) Vydání reprintu byl jsem Tobruckou krysou 
b) Závěry z čl. schůze Jednoty Hradec Králové 

19) Závěr 
 

Usnesení: PRV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování:  7 - 0 – 0 
 
ad 4) Správa nemovitostí 
Pan M. Kreisinger seznámil PRV s aktuálním stavem v oblasti správy nemovitosti, 
sdělil, že veškeré přípravné práce na rekonstrukci výtahu pokračují v souladu 
s harmonogramem. Dále informoval o získání kolaudačních rozhodnutí a veškerých 
projektových podkladů k budově hotelu Legie z minulých let, které jsou již 
v současnosti uloženy na záznamových mediích a řádně uloženy v trezoru. 
Usnesení: PRV ČsOL bere informace na vědomí. 
Hlasování:  7 - 0 – 0 
 
ad 5) Ekonomická situace 

a) Stav účtu 
Br. J. Sitta seznámil PRV se stavem účtů k 16. 10. 2014 – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 16. 10. 2014. 
Hlasování:  7 - 0 – 0 
 

b) Schválení faktur 
Br. J. Sitta předložil PRV ke schválení seznam faktur za uplynulé období – viz příloha 
zápisu. Na základě připomínky br. M. Mirkoviče je pro příště uloženo zpracovateli 
do stávající tabulky zařadit celkový součet proplácených faktur. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování:  7 - 0 – 0 
 
ad 6) Straimar Group 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV s aktuální situací v otázce soudních sporů se společností 
Straimar group. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informaci o aktuálním stavu v soudním sporu 
se společností Straimar group a ukládá i dále pokračovat soudní cestou. 
Hlasování:  7 - 0 – 0 
 
v 15,50 hod příchod br. Václava Kuchynky (8) 
 
ad 7) Dalkia 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV s aktuálním stavem v řešení problematiky se společností 
Dalkia. PRV následně projednalo možnosti řešení vzniklé situace. 
Usnesení: PRV ČsOL vzalo informaci na vědomí a ukládá docizolovat nabídku 
společnosti Dalkia a znovu bod předložit na jednání PRV. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 
 
 
 



 
ad 8) Východiska rozpočtu 2015 
Br. J. Sitta seznámil PRV s východisky rozpočtu 2015, následně východiska po 
jednotlivých kapitolách rozebral. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání jednotlivých kapitol schvaluje předložená 
východiska rozpočtu pro rok 2015. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 
ad 9) Příprava sněmu  
Br. J. Sitta informoval PRV o blížícím se sněmu a jeho nutných přípravách, 
připomněl, že republikový výbor rozhoduje o termínu, způsobu volby kandidátů 
atd., informoval, že z pozice SO bylo zjišťováno stanovisko obce, zda organizovat 
sněm shodně s rokem 2011, čili jednotnou kandidátkou, anebo zda se vrátit 
k organizaci sněmu dle let předcházejících roku 2011. Br. F. Procházka seznámil 
s aktuálním stavem průzkumu, ze 77 dotazovaných jednot došla odpověď prozatím 
ze 48 jednot. Následně byly otázky přípravy sněmu projednány. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí předložené vyjádření ke kandidátkám, ukládá 
docílit vyjádření do 15. 11. 2014 a přípravou sněmu se zabývat na příštím PRV. 
Hlasování:  8 - 0 – 0 
 
ad 10) Členská základna 

a) Noví členové 
Br. J. Sitta předložil PRV seznam 39 uchazečů z 16 jednot o registraci členství - viz 
příloha zápisu. Informoval o uchazeči, který nesplňuje podmínky přijetí. 
Usnesení: PRV schvaluje registraci nových členů. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
ad 11) Žádosti o dotace 2015 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV s tím, že v řádném termínu do 15. 10. 2014 bylo 
zpracováno 70 žádostí o dotace, z toho 1 žádost na projekt POVV, 25 v oblasti 
podpory sportu a branné výchovy a 44 z oblasti rozvoje vojenských tradic. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje předložené dotace pro rok 2015. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
ad 12) Iveta Irvingová 
Br. F. Procházka informoval o tíživé situaci Ivety Irvingové, dcery gen. Irvinga a o její 
žádosti o finanční pomoc ve výši 40.000,-Kč. Předsednictvo RV projednalo možnost 
zástavy předmětů po gen. Irvingovi oproti půjčce 40.000,-Kč a podmínky poskytnutí 
této půjčky. Jednotlivé předměty jsou zdokumentovány. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje nákup nabídnutých sbírkových předmětů za 
40.000,-Kč a ukládá připravit a podepsat kupní smlouvu. 
Hlasování: 6 – 1 – 1 
 
ad 13) Spolupráce ČsOL na 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF 
Br. F. Procházka seznámil PRV s možností spolupráce ČsOL s Klubem vojenské 
historie 276. perutě RAF na přípravě putovní výstavy k 75. výročí založení většiny čs. 
perutí v RAF. 
Usnesení: PRV po projednání stahuje bod z programu, ukládá přepracovat a znovu 
předložit k projednání na PRV. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 



 
ad 14) Sociálně zdravotní komise 
Sstr. A. Ditrichová předložila PRV ke schválení seznam 178 žádostí o sociálně 
zdravotní podporu v II. etapě v celkové výši 279.826,- Kč – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje návrh sociálně zdravotní komise a ukládá 
náhrady proplatit. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
ad 15) Nominace na akce v následujícím období 
Br. F. Procházka aktualizoval nominace na akce v následujícím období - viz příloha 
zápisu. 
Usnesení: PRV schvaluje nominace na akce v následujícím období. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 

- 18,00 hod odchod br. V Kuchynky (7) 
 
ad 16) Memoranda 
Br. J. Sitta informoval PRV o plánovaném podpisu memorand se Slovenským 
národním muzeem, obcí Košariská a Archivem Brno a o nabízené spolupráci a 
následně memorandem s Královéhradeckým krajem. Dále předložil tabulku 
s přehledem aktuálně uzavřených memorand – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere informaci o uzavřených memorandech k dnešnímu dni na 
vědomí, schvaluje podpis zmiňovaných memorand a ukládá br. místopředsedovi 
podpis realizovat. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 
 
ad 17) Projekty 

a) Legie 100 – korespondence 
Br. J. Sitta informoval o aktuální podpoře projektu Legie 100 a plánovaných 
schůzkách v rámci projektu Legie 100, dále informoval o Legiovlaku, mimo jiné o 
tom, že za první dny shlédlo Legiovlak cca 8.000 návštěvníků a celkové spokojenosti 
škol a návštěvníků. 
Usnesení: PRV bere na vědomí předložené informace.  
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 

b) POVV 
Br. P. Skácel informoval o aktuálním stavu v projektu POVV – viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu v roce 2014 
s návrhem do roku 2015.  
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 

c) Zámeček 
Usnesení: PRV bod vypouští z důvodu pozdního předložení podkladů. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 
 
 
 
 
 
 



ad 18) Různé 
a) Vydání reprintu byl jsem Tobruckou krysou 

Br. J. Sitta seznámil PRV se žádostí o podporu při vydání reprintu knihy Byl jsem 
Tobruckou krysou a návrh SO propagovat reprint knihy v čísle 4 Legionářského 
směru. 
Usnesení: PRV bere na vědomí předloženou informaci a ukládá zrealizovat 
propagaci reprintu knihy Byl jsem Tobruckou krysou v čísle 4 časopisu Legionářský 
směr. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  
 

b) Závěry z čl. schůze Jednoty Hradec Králové 
Br. J. Mareček informoval o průběhu členské schůze Jednoty Hradec Králové, 
vyjádřil poděkování jednoty obci legionářské a jejímu vedení za podporu při vydání 
III. dílu E. Picka. 
 
ad 19) Závěr 
Br. J. Sitta všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 19,00 hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
 
Schválil: br. J. Sitta 


