
Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s. 

 

Zápis  
 

z 1. zasedání P VSR po 1. členské schůzi VSR 2016.  
 

 Zasedání se uskutečnilo dne 13.7.2016 od 10 do 13,15 hod v budově Posádkového 

velitelství Praha, Čínská 26/22, 161 05 Praha 6. Zúčastnili se zvolení členové P VSR, KK 

VSR a RK VSR a hosté podle prezenční listiny. Zasedání bylo usnášení schopné. 

 

Zasedání řídil: Plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský. 

 

 
 

Program: 

 
1.Zahájení ustavující schůze P VSR – provede Baubín. 

2.Seznámení s textem Protokolu o konání 1. členské schůze VSR 2016 – provede Nedvídek. 

3.Projev předsedy VSR – provede Čeřovský. 

4.Rozdělení funkcí P VSR, KK VSR a RK VSR. 

5.Projednání návrhu Programového prohlášení P VSR. 

6.Různé (využito k diskuzi a projednávání dílčích problémů s následným dílčím usnesením: 

ustavení funkce pokladníka - podpis hmotné odpovědnosti – předání funkce, určení ročních 

odměn pro správce webu a pokladní, převzaty další NLO /negativní lustrační osvědčení/, 

počínaje předsedy ÚzO až po P VSR, práce na PC /počítač/, zavedení registrace ÚzO 

případně krajské, nebo oblastní rady, správce webu ve spolupráci s předsedy ÚzO vyřadí ze 

seznamu mejlistů nečleny – jsou to ti, kteří za rok 2016 nezaplatili členské příspěvky, 

projednání příspěvku na zhotovení pamětní desky Plk. Vojtěchu Kubalíkovi, poznatky z 

návštěv u nechodících členů, nejasnosti kolem zvolení kol. Kubjase do KK VSR – 

předkládal pan Starý, ukázala se aktuální potřeba z dokumentů na webu vyřadit 

kontroverzní texty, projednávala se možnost zadání výroby medailí k 50. výročí srpnových 

událostí 1968, ukázala se potřeba vydání dokumentu „Protokol o provedení 1. členské 

schůze VSR 2016“ v souvislosti se změnou hospodáře za pokladní a zaregistrování stanov, 

projednání členského příspěvku na rok 2017 ). 

7.Schválení usnesení. 

 

 

Usnesení: 

 
1.Ustavující zasedání P VSR se seznámilo s texty: „Zpráva volební komise VSR o 

výsledcích DČS VSR 2016“ a „Zápis z 1. Členské schůze VSR 2016“ a bere je na vědomí.  

2.Projev předsedy VSR k aktuální situaci ve VSR. Všechny dotazy byly zodpovězeny.  

3.Rozdělení funkcí v P VSR: Plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda, Plk. Ing. Rudolf 

Kunzmann, CSc. - 1. místopředseda, Plk. Ing. Jan Kabát – místopředseda, Npor. Petr 

Baubín – tajemník, Pplk. Ing Petr Mrázek – člen.  



Povinnosti a kompetence členů P VSR:  
Předseda Čeřovský – statutární orgán VSR, přímo řídí pokladní, schvaluje výběry z banky, 

podepisuje vydání z pokladny, adresa předsedy je doručovací adresou VSR, řídí 

elektronickou komunikaci VSR, svolává P VSR, členskou schůzi, členské schůzi podává 

zprávu o činnosti P VSR. 

1. místopředseda Kunzmann – statutární orgán VSR, v případě rezignace předsedy (nebo 

jiného důvodu, kdy předseda přestane vykonávat funkci předsedy) automaticky přebírá 

funkci předsedy VSR, podepisuje vydání z pokladny. 

Místopředseda Kabát – doplní podle vlastního výběru z Programového prohlášení. 

Tajemník Baubín – statutární orgán VSR, vykonává všechny administrativní a organizační 

práce podle pokynů předsedy VSR, podepisuje vydání z pokladny. 

Člen předsednictva Mrázek – doplní podle vlastního výběru z Programového prohlášení. 

4.Text Programového prohlášení byl po diskuzi a výměně názorů schválen. 

5.Různé: 

a)Do funkce pokladní ustavena pí. Jarmila Tajčmanová, podepsala převzetí funkce a 

hmotnou odpovědnost, tel.: 739 260 185, jara.tajcmanova@seznam.cz, odstupující hospodář 

pan Starý předal pokladní agendu hospodáře. Pokladní stanoven funkční plat v rozmezí 

3.000,- Kč - 6.000,- Kč/rok podle výsledků práce. 

b)Do funkce správce webu VSR ustaven Mjr. Jiří Russ – byl mu stanoven funkční plat v 

rozmezí 3.000,- Kč – 6.000,- Kč/rok podle výsledků práce. 

c)Doporučuje počínaje předsedy ÚzO VSR až po P VSR založit do archívu VSR negativní 

lustrační osvědčení (dále jen NLO) a doporučuje jim osvojení práce na PC. 

d)Zavádí registraci ÚzO VSR – bude zveřejněno na volně přístupných stránkách našeho 

webu – zajistí tajemník. 

e)Zavádí dobrovolnou registraci držitelů NLO – bude zveřejněno na Interních stránkách 

našeho webu – zajistí tajemník. 

f)Správce webu ve spolupráci s předsedy ÚzO VSR vyřadí ze seznamu mejlistů nečleny. 

g)Rozhodnuto poskytnout dotaci ve výši 3.000,- Kč na zhotovení pamětní desky Plk. 

Vojtěcha Kubalíka za předpokladu, že se bude jednat o akci s celostátní působností a řádnou 

mediální propagací především na MO ČR a zveřejnění jeho osobního příběhu. 

h)Předsedům ÚzO VSR se doporučuje navštěvovat nechodící členy. 

ch)Ukládá tajemníkovi prověřit nejasnosti se zvolením kolegy Kubjase do KK VSR a 

provést potřebná opatření. 

i)Ukládá tajemníkovi zajistit odstranění neaktuální a kontroversní texty z webových stránek. 

j)Ukládá tajemníkovi zajistit výrobu Pamětních medailí VSR k 50. výročí 21.8.1968. 

k)Ukládá tajemníkovi zajistit zhotovení dokumentu: „Protokol o provedení 1. členské 

schůze VSR 2016“. 

l)Ukládá tajemníkovi zajistit v ČSOB změnu pokladní. 

m)Ukládá tajemníkovi provést zaregistrování stanov VSR do konce roku 2016. 

n)Ukládá tajemníkovi zajistit na webu zveřejnění tohoto zápisu, Programové prohlášení, 

projev předsedy VSR, Zápis z 1. Členské schůze VSR 2016, Zpráva volební komise VSR o 

výsledcích DČS VSR 2016. 

o)Členský příspěvek na rok 2017 stanoven na 70,- Kč. 

 

Dne 13.7.2016 zapsal: Baubín. 
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