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Zápis z ustavující členské schůze ÚzO VSR Praha 5 konaná dne 

23.4.2012 od 12,30 do14,00 hod v 1. poschodí v budově KVV Praha. 
 

Ustavující členskou schůzi řídil předseda přípravného výboru npor. v.v. Petr Baubín. Účast 

podle prezenční listiny, host: plk. v.v. Ing. Karel Nedvídek předseda KR VSR Praha. 

 

P r o g r a m: 
1. Zprávu o stavu věci přednesl npor. v.v. Petr Baubín. 

2. Diskuze: nejvíce se diskutovala skutečnost, že současná vláda neprovádí žádné 

reformy, ale jen ožebračuje chudé, nejchudší a zvláště důchodce; v této souvislosti je 

nutné co nejvíce podpořit snahu RR VSR ČR o prosazení úpravy našich důchodů; 

plk. v.v. ing. Karel Nedvídek podal souhrnnou informaci o složité práci RR VSR ČR 

na prosazení 2000,- Kč až 3000,- Kč v parlamentu ČR, které při hlasování o 4 hlasy 

neprošlo; v diskuzi se poukázalo na skutečnost, že důchodci nejsou jediná skupina 

obyvatel ČR kterým se sahá na jejich příjmy, ale že sem patří i zdravotně postižení, 

pracovníci ve školství a zdravotnictví, byl vysloven názor volit takovou politickou 

stranu, která by se těmito problémy odpovědně zabývala, případně vznik takovéto 

politické strany podpořit, kritika se také obrátila proti politickým stranám, které 

deklarují boj proti korupci, ale ve skutečnosti je stíhá jedna korupční aféra za druhou; 

zde by se našly peníze na naše penze. Diskuze byla velmi bohatá a dotýkala se všech 

palčivých problémů. Závěr diskuze provedl npor. v.v. Petr Baubín. 

3. Schválení výše členského příspěvku. 

4. Volba výboru. 

5. Usnesení. 

U s n e s e n í: 

 
1. Členský příspěvek byl schválen ve výši 120,- Kč/rok. 

2. Výbor byl schválen ve složení: npor. v.v. Petr Baubín, plk. v.v. Josef Koblíška, pplk. 

v.v. Vladimír Krček,  plk. v.v. Zdeněk Navrátil, plk. v.v. Ladislav Pospíšil, , plk. v.v. 

ing. Vlastimil Snopek,  pplk. v.v. RNDr. Ivan Štrbáň. Předsedou výboru ÚzO VSR 

Praha 5 byl přímou volbou zvolen npor. v.v. Petr Baubín. 

3. Byl schválen roční členský příspěvek pro členy ÚzO VSR Praha 5 ve výši 120,- Kč. 

     4. ÚzO VSR Praha 5 bude podle pokynů KR VSR Praha spolupracovat na úpravě 

 důchodů rehabilitovaných důstojníků a praporčíků. 

      5. ÚzO VSR Praha 5 bude podle pokynů KR VSR Praha spolupracovat na zpracování 

 životopisů svých členů pro publikační účely. 

  

Zapsal a za správnost: 

 

 

                                                                                                npor. v.v. Petr Baubín - předseda 
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