
  
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze schůze OSPEA 3. 4. 2019 
 
1. žádost o zastupování OO ve sporu s DPP – p. Králík 
Po prezentaci panem Králíkem proběhla diskuze všech zúčastněných, ze které vyplynul návrh o odložení usnesení. 
Po seznámení se situací, bylo doporučeno panu Králíkovi o opětovné zažádání o přijetí k DPP na pozici řidič tramvaje. 
Vedení OSPEA bude sledovat průběh této žádosti, k usnesení se v případě neúspěchu znovu vrátí, pokud v té době 
nebude pan Králík již členem OSPEA. 
 
2. výsledek kontroly účetnictví – p. Dvořák 
2. 4. 2019 proběhla kontrola hospodaření, předloženo kompletní účetnictví, kontrolní komisí nebylo shledáno žádné 
pochybení. 
Usnesení kontrolní komise bylo předáno předsedům v tištěné podobě.  
Výsledek hospodaření za rok 2018 byl schválen usnesením schůze č. 02-04-19 
Přehled hospodaření byl dle předchozích dohod předán předsedům jednotlivých provozoven, kde je pro členy OSPEA 
k nahlédnutí. 
 
3. zpráva o projednání podnětu p. Duba o vymáhání pokuty FÚ u právníků – p. Dvořák 
Pan Dvořák informoval o následných krocích ve věci podnětu p. Duba. 
Výsledkem právní porady a dalším dotazováním na FÚ Prahy 10 bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému pochybení ze strany 
vedení OSPEA a předsedy p. Feigela. 
Pan Feigel informoval o obdržení dopisu od pana Duba, ohledně omluvy v této záležitosti, vzhledem k výsledkům těchto 
šetření mu bylo písemně sděleno, že neshledává důvod k omluvě. 
 
4. dodržování stanov OSPEA – p. Dvořák 
Pan Dvořák jako předseda kontrolní komise, důrazně upozornil přítomné o dodržování stanov OSPEA, zejména 
s nakládáním s interními informacemi (poskytování materiálů OSPEA třetím stranám). 
 
5. informace SLL Janské Lázně – p. Roubal 
Informace o záměru zrušení prádelny, nabídka externí firmy z důvodu úspory prostředků. 
Tímto krokem dojde k zrušení 9 pracovních míst, vedení lázní zaměstnancům na těchto pozicích nabídne alternativní 
řešení. 
Dále přednesl informace o volbách do DR. Byla poskytnuta informace o aktivitách OSPEA k podpoře kandidáta Ing. 
Roubala. 
 
6. informace DP Olomouc – p.Satora, p.Bičan 
Sdělení o šetření Inspekce práce v DP Olomouc. Problémy se členem výboru OO DP Olomouc a jejich následné řešení. 
Bylo doporučeno řešit v rámci OO. 
 
7. informace z jednání JPT – p. Růžička 
Byly poskytnuty tyto informace – výluky běží dle výlukového plánu. 
Čerpání dovolených, probíhá kontrola na jednotlivých provozovnách (rozsah a intenzita). 
Snížení počtů dělených směn, připravuje se anketa.  
Změny služby u dělených směn (pátek) rozhodnutí vedením JPT jednou kvartálně. 
Nové typy validátorů jsou ve zkušebním provozu, požadavek JSVT problémy zapisovat do vozové knihy. 
U vozovny Hloubětín potvrzen havarijní stav střešní konstrukce. 
Výměna řidičských průkazů a identifikačních karet bude odměněna částkou 300 Kč, podrobné informace budou 
poskytnuty personálním ředitelem a vedoucím jednotky. 
 
8. upřesnění příspěvků na rekreace – p. Feigel 
Rekreace dotované OSPEA budou poskytovány takto - jeden člen příspěvek 1xročně. 
V rekreačních zařízeních budou probíhat kontroly dodržování pravidel pro poskytnutí příspěvku. 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
9. schválení formuláře o poskytnutí právní pomoci na soukromý spor – p. Feigel 
Žádost a formulář v dané podobě bude vložen na stránkách OSPEA do sekce ke stažení 
Žádost bude při schválení ve dvou výtiscích, podepsaná příslušným předsedou provozovny, jeden výtisk bude předán 
právníkovi, druhý předán na schůzi OSPEA k archivaci. 
 
10. téma sociálních zařízení pro řidiče obou trakcí – p. Kroča 
Problémy se sociálním zařízením je nutné přenést na jednání JPT a  JPA. V případě neřešení problému ze strany  JPT a JPA, 
lze podniknout následné kroky na vedení podniku. 
 
11. Různé  
Paní Vynnyčuk požádala o pomoc s řešením proplacení části směny po nehodě. Podklady byly předány panu Feigelovi, 
který bude řešit tento případ. 
Pan Parma žádá OSPEA aby iniciovala u vedení  JPT a JPA účast odborového zástupce, jako dohlížející orgán při výběrových 
řízení, zda probíhá vše v rámci regulí. 
 
 
 
Příští schůze v úterý 7. 5. 2019 ve vozovně Strašnice 
 
 
 
Zapsala Sládková 
 


