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Zápis 
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 24. března 2015 
 

Přítomni:  
Br. Pavel BUDINSKÝ, br. Václav KUCHYNKA, br. Emil BOČEK, sstr. Alena 
DITRICHOVÁ, br. Jaromír MAREČEK, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. Milan MOJŽÍŠ, 
br. Antonín ŠTÍCHA, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří VLASÁK (10) 
Příchozí v průběhu zasedání: br. František GÁBOR, br. Jindřich SITTA  
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 15,35 hod.  

 
ad 2) Br. P. Budinský požádal o schválení hostů. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 3) Br. P. Budinský přednesl návrh programu. 
 
Program zasedání PRV dne 24. 3. 2014 
 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Správa nemovitosti 
5) Ekonomická situace 

a) Stav účtu  
b) Schválení faktur 

6) Nabídka telefonních operátorů 
7) Dotace 2015 
8) Plán práce jednot 
9) Smlouva s ČTK 
10) Plná moc pro Komisi pro navrácení majetku 
11) Vojenská ubytovna Vyšný 
12) Členská základna 
 
 
 



13) Projekty 
a) POVV 
b) Legie 100 
c) Zámeček 

14) Koncert 
15) Oslava 70. výročí osvobození 
16) Memoranda – nová memoranda 
17) Nominace na akce v následujícím období 
18) Návrh programu RV 
19) Zpráva o činnosti Historicko-dokumentační komise 
20) PhDr. Zlata Fořtová 
21) Různé 

a) Jednota Česká Lípa - ocenění 
22) Závěr 
 

Usnesení: PRV ČsOL schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 4) Správa nemovitosti 
Pan M. Kreisinger seznámil PRV s aktuálním stavem v oblasti správy nemovitosti, 
informoval o předání výtahu, včetně předávacích protokolů a dále předložil 
k projednání PRV cenovou nabídku společnosti Pražská plynárenská na rok 2016 -viz 
příloha zápisu. PRV tuto nabídku následně prodiskutovalo. 
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí informace o aktuální situaci v oblasti správy 
nemovitosti. PRV ČsOL po projednání schvaluje podepsání smlouvy s Pražskou 
plynárenskou na rok 2016. 
Hlasování: 6 - 3 - 1 
 
ad 5) Ekonomická situace 

a) Stav účtu 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV se stavem účtů k 18. 3. 2015 - viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 18. 3. 2015. 
Hlasování: 10 - 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: 10 - 0 - 0 
 
ad 6) Nabídka telefonních operátorů 
Br. J. Charfreitag seznámil PRV s aktuální nabídkou služeb telefonních operátorů – 
viz příloha zápisu. Informoval o průběhu výběrového řízení, ve kterém byli 
zastoupeni tito operátoři: - O2, T - mobile a Vodafone. Předsednictvo RV následně 
jednotlivé nabídky projednalo a přijalo tato usnesení. 
Usnesení 1: PRV schvaluje výběr operátora T - mobile. 
Hlasování: 2 - 7 – 1  
 
Usnesení 2: PRV po projednání schvaluje, na základě výběrového řízení, přijetí 
nabídky telefonního operátora Vodafone a ukládá podepsat smlouvy. 
Hlasování: 9 - 0 - 1 



- v 16,25 hod příchod br. F. Gábora, přítomno 11 hlasujících členů PRV 

 
ad 7) Dotace 2015 
Br. M. Mojžíš informoval PRV o tom, že dotace na rok 2015 jsou podepsané a 
následně seznámil PRV se schválenými dotacemi po jednotlivých oblastech - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o dotacích na rok 2015 a ukládá je 
rozpracovat a materiál předložit na nejbližší RV. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 8) Plán práce jednot 
Br. M. Mojžíš informoval Předsednictvo RV o tom, že schválené dotace je nyní 
potřeba zapracovat do jednotlivých plánů práce jednot, což vzhledem k časové tísni 
od podpisu dotací nebylo proveditelné a v současnosti zapracování probíhá. 
Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o přípravě plánu práce jednot a ukládá 
plán rozpracovat a předložit na nejbližší RV. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 9) Smlouva s ČTK 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV s dodatkem ke smlouvě s ČTK. 
Usnesení: PRV schvaluje předloženou smlouvu s ČTK a ukládá SO ji podepsat. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

- v 16,25 hod příchod br. J. Sitty, přítomno 12 hlasujících členů PRV 

 
ad 10) Plná moc pro Komisi pro navrácení majetku 
Br. P. Budinský seznámil PRV s požadavkem Br. J. Vegnera, jako člena komise pro 
dohledání majetku, na udělení plné moci pro členy této komise. Následně bylo 
udělení plných mocí, včetně jejich znění projednáno. 
Usnesení: PRV schvaluje udělení plné moci. 
Hlasování: 0 - 8 - 4 
 
ad 11) Vojenská ubytovna Vyšný 
Br. F. Procházka seznámil PRV s podnětem br. Vojtěcha Plesníka na zvážení 
možnosti získání budovy bývalé vojenské ubytovny Vyšný v Českém Krumlově do 
majetku ČsOL a zároveň zvážení případných možností využití budovy do budoucna 
- viz příloha zápisu. Celá problematika a případné možnosti byly následně 
projednány. 
Usnesení: PRV bere na vědomí předloženou informaci o ubytovně Vyšný, ukládá 
sekretariátu připravit dopis se žádostí o vydání nepotřebného majetku. 
Hlasování: 12 - 0 - 0 
 
ad 12) Členská základna 
Br. J. Sitta seznámil PRV se seznamem s 58 žadateli z 25 jednot ČsOL o členství - viz 
příloha zápisu. Informoval, že ne všichni uchazeči splňují podmínky přijetí. 
Usnesení: PRV schvaluje registraci nových členů, u 2 nepřijatých ukládá postupovat 
standardním způsobem. 
Hlasování: 11 - 0 - 1 
 
 
 



ad 13) Projekty 
a) POVV 

Br. P. Skácel seznámil PRV s činností projektu POVV v uplynulém období, 
informoval, že všichni pracovníci projektu absolvovali školení BoZP, zdravotnické a 
rovněž školení v oblasti požární ochrany. Informoval PRV o aktuálním stavu 
přípravy oslav 70. výročí osvobození v Ostravě. 
Usnesení: PRV bere na vědomí předložené informace. 
Hlasování: 12 - 0 - 0 
 

b) Legie 100 
Br. J. Charfreitag informoval o aktuálním stavu v projektu Legie 100, sdělil, že 
činnost projektu pokračuje v souladu s harmonogramem. Následně seznámil PRV 
s nejbližšími akcemi, včetně zahraničních poutí, plánu zápůjček putovních výstav, 
přípravě projektu Legiovlak, včetně trasy vlaku pro rok 2015 - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere informaci o realizaci projektu Legie 100 na vědomí. 
Hlasování: 12 - 0 - 0 
 

c) Zámeček 
Br. J. Sitta informoval o aktuálním stavu v převodu Zámečku Pardubice na ČsOL. 
Sdělil, že po ukončení převodu bude následně vydefinován návrh přípravné fáze 
prací na Zámečku a tento bude předložen ke schválení na PRV. Dále br. J. Sitta 
seznámil s vizí činností na rok 2015. 
Usnesení: PRV bere na vědomí předložené aktuální informace, ukládá br. J. Sittovi 
připravit návrh aktivit včetně finanční náročnosti pro rok 2015 a tento předložit na 
příští jednání PRV ke schválení. 
Hlasování: 11 - 0 - 1 
 
ad 14) Koncert 
Br. F. Procházka seznámil PRV s administrativními podklady týkajících se koncertu 
v Brně dne 2. 5. 2015 včetně návrhu rozpočtu celého koncertu, který organizuje VÚS 
Ondráš - viz příloha zápisu. Br. J. Vlasák připomněl plnění úkolu, který dostal na 
posledním zasedání PRV a to zorganizovat koncert VÚS Ondráš v Praze. Br. J. Vlasák 
sdělil, že koncert je po domluvě s VÚS Ondráš naplánován na 24. 6. 2015 v DAP 
Praha. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje záměr koncertu na den 2. 5. 2015 v Brně a 
ukládá po připomínkování podepsat dohodu o vzájemné spolupráci mezi ČsOL a 
Folklórním sdružením Jánošík. PRV dále bere na vědomí informaci o koncertu 24. 6. 
2015 v DAP Praha v rámci ukončení oslav a schvaluje realizaci koncertu. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

- v 17,57 hod odchod br. J. Mareček, přítomno 11 hlasujících členů PRV 
 
ad 15) Oslava 70. výročí osvobození 
Br. P. Budinský informoval Předsednictvo RV o vývoji příprav přehledu akcí Odboru 
pro VV Sekce státního tajemníka MO k připomenutí 70. výročí konce 2. světové války 
v Evropě. Zdůraznil nutnost akce regionalizovat z důvodu zabezpečení účasti 
válečných veteránů na jednotlivých akcích a to hlavně s ohledem na jejich aktuální 
zdravotní stav. Následně byly jednotlivé akce projednány, včetně problematiky 
týkající se organizace akce M. R. Štefánika. 
 
 



Usnesení: PRV po projednání vzalo návrh na vědomí a ukládá SO v součinnosti 
s vedením projektu POVV vydefinovat akce, které bude ČsOL podporovat s ohledem 
na zdravotní stav válečných veteránů. Ukládá SO aby se pro rok 2016 seznámil se 
závěry komise dříve, než bude program schválený na úrovni MO a prosadil zájmy 
ČsOL při vytváření programu pro rok 2016. ČsOL v roce 2015 zajistí akci M. R. 
Štefánika. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 16) Memoranda – nová memoranda 
Br. J. Charfreitag seznámil PRV s novými memorandy s Moravskou zemskou 
knihovnou, Masarykovým muzeem v Hodoníně, Jihomoravským krajem, 
Ministerstvem vnitra ČR a Lesy ČR. Jednotlivá memoranda následně objasnil a 
informoval, že v současnosti probíhají jednání s Českou unii sportu a Českým 
rozhlasem. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje podpis memorand s Moravskou zemskou 
knihovnou, Masarykovým muzeem v Hodoníně, Jihomoravským krajem, 
Ministerstvem vnitra ČR a Lesy ČR. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 17) Nominace na akce v následujícím období 
Br. F. Procházka seznámil PRV s nominacemi na akce v následujícím období a 
doplnil nominaci svých zástupců na jednotlivých akcích - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL po projednání nominovalo své zástupce na předložené akce. 
Hlasování: 10 - 1 - 0 
 
ad 18) Návrh programu RV 
PRV projednalo a doplnilo návrh programu zasedání RV na den 11. 4. 2015 - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení:PRV po projednání a doplnění schvaluje navrhovaný program RV a ukládá 
tento rozeslat všem členům RV – termín splnění do 27. 3. 2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 19) Zpráva o činnosti Historicko-dokumentační komise 
Br. S. Švidek seznámil PRV se zprávou o činnosti komise za uplynulé období, 
informoval o závěrech komise k 3 projednávaným záležitostem a to památníku 
v prostoru Škoda Plzeň, pamětní desce gen. Jana Šmoldase a připravovaném 
projektu Zapomenutý legionář - viz příloha zápisu. Následně byly jednotlivé body 
projednány. 
Usnesení: K pamětní desce v Plzni - PRV vzalo informaci na vědomí, ukládá 
předsedovi HDK vejít v kontakt s předkladatelem a ve spolupráci s jednotou Plzeň 
připravit záměr za účasti Magistrátu města Plzeň. K pamětní desce gen. Šmoldase - 
PRV vzalo informaci na vědomí, s umístěním desky souhlasí, ukládá prověřit 
finanční náročnost projektu. K projektu Zapomenutý legionář - PRV záměr 
schvaluje. 
Hlasování: 11 - 0 - 0  
 
ad 20) PhDr. Zlata Fořtová 
Br. P. Budinský informoval PRV o úmrtí sstr. PhDr. Zlaty Fořtové, s návrhem SO 
kremaci zesnulé financovat z prostředků sociálně zdravotní podpory. Dále 
informoval PRV, že uložení urny do kolumbária proběhne dne 26. 3. 2015 v 18,00hod 
v Husově sboru v Praze 6. 



Usnesení: PRV bere na vědomí informaci o úmrtí PhDr. Zlaty Fořtové, schvaluje 
realizovat finanční požadavky stran jejího pohřbu a ukládá zabezpečit realizaci.  
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 21) Různé 

a) Jednota Česká Lípa - ocenění 
Br. J. Vlasák seznámil PRV s návrhy na ocenění z jednoty Česká Lípa, upozornil na 
nesplňující kritéria návrhů a rovněž termín jejich odevzdání. Navrhuje návrhy vrátit 
zpracovateli k provedení opravy v souladu se Směrnicí pro oceňování. 
Usnesení: PRV vzalo informaci na vědomí a schvaluje postup komise.  
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 22) Závěr 
Br. P. Budinský všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 21,00 hod. 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
Schválil: br. J. Sitta 


