Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s.
Plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda, Boleslavská 444, 277 35 Mšeno, T.: 737 080 025,
zcerovsky@seznam.cz, www.rehabilitovani-vojaci.cz, IČ: 49 279 319, ČSOB BÚ: 130 246 535/0300.
Zápis z 1. mimořádného zasedání Předsednictva VSR po 1. členské schůzi VSR 2016, které se
uskutečnilo dne 12.9.2016 od 10 do 12,30 hod v knihovně Posádkového velitelství Praha, Čínská 26/22,
161 05 Praha 6.
Zasedání řídil: předseda VSR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský.
Přítomni podle prezenční listiny: Baubín, Mrázek, Kabát, Tajčmanová.
Hosté: Nedvídek.
Nepřítomni: Dvořáčková – omluvena, Halekalová – neomluvena, Kunzmann – omluven, Stehlík – omluven,
Suchý – neomluven.

Program:
1.Zpráva o stavu odškodného – zpráva o obvinění Kunzmanna.
2.Zpráva o stavu prací na stanovách.
3.Zpráva o stavu mediálního obrazu VSR.
4.Zpráva o hospodaření.
5.Zpráva tajemníka o plnění organizačních úkolů.
6.Diskuze bude u každého bodu ukončena dílčím usnesením.
K bodu 1. Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen předkladatel, ujal se slova Čeřovský. Přítomné
seznámil se Zápisem záznamu průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně 9.9.2016 (sněmovní
tisk č. 378). Tajemníkovi uložil tento 4 stránkový dokument, zveřejnit na našich webových stránkách.
K jakési pomlouvačné kampani proti Kunzmannovi doporučil se nevyjadřovat, protože z dotčených
osob se nikdo nezúčastnil. Diskuze na toto téma se zúčastnili všichni přítomní a v celku podpořili názor
předsedy. Převládl názor, že pomáhat komukoliv s jakýmkoliv textem je ve své podstatě záslužný čin.
Předmětný text je napsaný dobře a mělo by se s ním dále pracovat.
Dílčí usnesení: P VSR nemůže rozhodnout o jakési pomlouvačné kampani, protože s dotčených
osob se nikdo nedostavil. Od tohoto dne může za VSR samostatně vystupovat pouze předseda VSR. Za
průběh odškodného je zodpovědný předseda VSR.
K bodu 2. Podrobnou zprávu přednesl Kabát. Písemně nemá ještě nic zpracovaného. Přijal řadu
podnětů z pléna. Do týmu přibral Nedvídka.
Dílčí usnesení: P VSR uložilo Kabátovi do 31.12.2016 vydat 1. písemnou verzi Stanov 2018
k posouzení P VSR.
K bodu 3. Podrobnou zprávu přednesl Mrázek a vyjmenoval všechny další možnosti, jak vylepšovat
mediální obraz VSR.
Dílčí usnesení: P VSR ukládá Mrázkovi využít pro vylepšení mediálního obrazu VSR
dokumenty, které zpracovali Dvořáčková, Halekalová a Kunzmann po jejich svolení tak učinit. Do
31.12.2016 podá souhrnnou písemnou zprávu.
K bodu 3. Zprávu podala pokladní Tajčmanová. VSR má k dispozici 94.625,- Kč. Zjistila: účetnictví
není vedeno podle směrnice Jednoduché účetnictví 2016 pro spolky. Provede vyúčtování k 30.9.2016 a
funkci předá tajemníkovi VSR. Za vykonanou práci žádnou odměnu nepožaduje.
K bodu 4. Zprávu podal tajemník VSR:
a)Splnil úkol předsedy zajistit pokladní, spojit dva účty VSR v jeden a zajistil přístup k finančním
prostředkům předsedovi a pokladní.
b)Registrace stanov a spolku. Oba texty byly bez připomínek přijaty. Do konce tohoto roku musí být oba
dokumenty zaregistrovány u Městského soudu Praha.
c)Registrace ÚzO VSR, KR VSR a OR VSR je podle dosažitelných informací zveřejněna na webových
stránkách.
d)Kostra plánu činnosti VSR je rovněž zveřejněna na webových stránkách.

e)Dílčí informace k realizaci vydání Pamětních medailí k 21.8.1968 již tajemník zveřejnil.
Dílčí usnesení: P VSR ukládá tajemníkovi zajistit novou účetní počínaje dnem 1.10.2016, zajistit
u Městského soudu v Praze registraci stanov a spolku do 30.11.2016, registraci ÚzO VSR, KR VSR a
OR VSR pomocí statistického hlášení do 31.12.2016, registrace členů bude vedena pouze u ÚzO VSR,
členské průkazy se vydávat nebudou, zajistí výrobu Pamětních medailí k 21.8.1968, zajistí doplnění
plánu činnosti VSR a k 1.1.2017 jej zveřejní.
V Praze dne 14.9.2016
Zapsal: Petr Baubín
___________________________________________________________________________________
Informace pod čarou: Zdravotní stav tajemníka se zhoršil. Bude nutné počítat s redukcí jeho činnosti.

