Zápis z jednání členské schůze ÚzO VSR Olomouc konané dne 27. 2. 2018
V 15,00 hodin v Domě Armády v Olomouci
Jednání zahájil plk. MUDr. Reml dle schváleného programu a také celou schůzi řidil.
Zúčastnilo se 24 členů z celkového počtu 57 členů platících čl. příspěvky, nepřítomni omluveni pro
nemoc. Zpráva o zaplacení čl. příspěvků k 27.2. 2018 je uvedena níže.
1)
V úvodu jednání byla uctěna povstáním a minutou ticha za zvuku voj. večerky památka
těch, kteří nás za poslední rok opustili: plk. Karel Štěpánek, plk. ing.Stanislav Kubš, plk.ing.
Svatopluk Kiml, plk. Oldřich Řezníček, plk. ing. Jaroslav Chvátil, paní Zdeňka Ručková, dne 9.2.
2018 plk. Bedřich Smolka. Předsedající vyslovil za všechny pozůstalým hlubokou soustrast,
poděkování a čest jejich památce.
2) V rámci výroční členské schůze přítomní vyslechli závěrečné zprávy:
- Zpráva o činnosti za rok 2017- plk. MUDr. Bohumil Reml, příloha č. 1
- Zpráva o hospodaření za rok 2017 - pí Jiřina Chvátilová - příloha č. 2
- Zpráva revizní komise o stavu hospodaření 2017- plk. František Helekal -příloha č.3
Zprávy jsou v přílohách uvedeny jako součástí zápisu.
3) Vzhledem k úmrtí plk. B. Smolky byl do funkce místopředsedy územní rady zvolen
pprap. Radko Veverka.
4)

Informace z jednání P VSR:

Dne 22.2. 2018 se konalo mimořádné zasedání P VSR v Praze s těmito závěry:
a) Přijata rezignace tajemníka npor. Petra Baubína k 1.1. 2018, odsouzena jeho obvinění vůči
jednotlivým členům P VSR. Nutnost řádného předání funkce tajemníka v písemné formě,v
této věci bude jednat P. Mrázek i s pokladní, zajistí sepsání předávajícího protokolu a
předání dokumentů.
b) Rekonstrukce P VSR: bez hodností
Petr Mrázek - předseda
Jan Kabát - místopředseda
Václav Krejčík – člen (problematika hospodaření)
Zbyněk Čeřovský - člen, vzdal se funkce předsedy
Karel Nedvídek - tajemník (kooptován)
c) Stanoveny hlavní úkoly
- 2. ČS VSR provést formou dílčích ČS ÚzO v době 1.4. až 30.5. 2018
- v otázce odškodnění stanoveny varianty, blíže v zápise
- příprava akce “Srpen“, hlavní úkol roku, kontakt P. Mrázka s ČT, vrcholnou akci
důstojné oslavy 50. výročí Pražského jara 68 připraví P VSR ve spolupráci s ČSBS
27.6. 2018 v objektu MO Na Valech
d) Z usnesení: Rehabilitovat všechny členy napadené Petrem Baubínem a poškozené na cti,
zamítnutí všech negativních výroků na jejich adresu. Předsednictvo souhlasí, aby Petr
Baubín byl napadenými členy volán k odpovědnosti soudní cestou.
Zápis P-VSR 22.2. 2018 + Usnesení je v příloze č. 4.

6) Plán činnosti na rok 2018
je v příloze, z konkrétních akcí vedle účasti na společenských shromážděních města a
posádky uvedeno:
Podle pokynů P VSR realizovat volby formou dílčí ČS ÚzO v termínu 1.4. - 30.5. 2018Veverka.
Pokračovat v jednáno o možnosti výstavy panelů srpen 68 a akce Norbert s PhDr. Karlem
Podolským, Vlastivědné muzeum města Olomouc – Jakub, Pavel.
Relace v Českém rozhlase Olomouc, vedoucí vysílání J. Matějů - Bartoš, Suchý.
Účast na akci 50 pořádané P VSR v Praze v červnu 2018.
Plánována tradiční sportovní akce v jarním a podzimním termínu na Jívové, termíny budou
sděleny na čl. schůzi dne 24.4. 2018.
Podrobný plán činnosti je v příloze č. 5
7) Návrhy na udělení Záslužných medaili předsedy P VSR
Bude projednáno s novým předsednictvem v měsíci březnu 2018,
8) Různé, diskuze:
Probíhá vybírání členských příspěvků na rok 2018 ve výši 200,- Kč, k 27.2. 2018 zaplatilo
členský příspěvek 37 členů. Další možnost zaplacení 24.4. 2018.
Plk. Pavel informoval o jednání možností akce Jívová podle zájmu členů.
Plk. S. Dušek připomněl události v únoru 1948 a publicitu v mediích k 70. výročí.
Prap. Jakub vydával Pamětní medaile srpen 68.
Plk. Reml- informace z jednání VSR Přerov, na vědomí, souhlas. Jako kandidáta do P VSR
navrhuje za Olomouc plk. Pavla, do KK prap. Jakuba - oba však nesouhlasí.
9) Usnesení
Vzhledem k počtu přítomných nebylo přijato žádné usnesení, zprávy uvedené v příloze byly vzaty
na vědomí. Předsedající poděkoval všem za účast. Příští členská schůze se bude konat v úterý 24.4.
2018 v 15 hod. v DA Olomouc.

Zapsal: Plk. MUDr. Reml
Přílohy: 1) Zpráva o činnosti za rok 2017
2)
Zpráva o hospodaření za rok 2017
3)
Zpráva revizní komise o stavu hospodaření za rok 2017
4)
Zápis + usnesení P VSR 22.2. 2018
5)
Plán činnosti na rok 2018

