
  
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze schůze OSPEA 6. 3. 2019 
 
1. žádost o zastupování naší OO ve sporu s DPP – p. Dub 
Po prezentaci panem Dubem proběhla diskuze všech zúčastněných. 
Následovalo hlasování o usnesení, které proběhlo písemnou formou s výsledkem neposkytnutí právní pomoci pro nečlena 
OSPEA p. Duba. 
 
 2. penále od finančního úřadu za pozdní zaplacení darovací daně  
Pan Dub otevřel diskuzi na téma penále, které bylo OSPEA vyměřeno od finančního úřadu za pozdní zaplacení darovací 
daně. Důrazně se ohradil proti tvrzení předsedy Feigela, že by byl viníkem této situace. Pan Dub požádal předsedu 
kontrolní komise pana Dvořáka, aby dohlédl v rámci svých kompetencí, že bude požádáno o vrácení penále, které bylo 
OSPEA uděleno zjevně neoprávněně, když předseda Feigel za dva roky bohužel nepodnikl v této záležitosti žádné kroky. 
 
3. informace z jednání JPT – p. Růžička a p. Parma  
Další jednání 11. 3. 2019. 
V řešení dělené směny Vokovice, návrhy na noční turnusy, plán vozoven – dovolené, řešení stížností. 
Dalším bodem jednání byly přesčasy, služební hlášení k zatažení na pracovní jámu a následný postup k vyřízení. 
 
4. rozhodnutí o financování dopravy  
Usnesením č. 02-03-19 bylo rozhodnuto o pořízení IN Karty 25 pro p. Bičana a p. Satoru z důvodu úspory prostředku na 
dopravné na schůze statutárního orgánu. 
 
5. informace z DP Olomouc – p. Bičan 
Informace o probíhajícím šetření Inspektorátu práce. 
Podnět vzešel od člena výboru oblastní organizace OSPEA bez vědomí ostatních členů. 
 
6. informace Janské Lázně – p. Roubal 
Probíhají volby do DR SLL Janské lázně, další provozní informace. 
členská schůze OO Janské Lázně 20. 3. 2019 
 
7. kulturní akce na rok 2019 – p. Feigel 
Na základě požadavku členů, bylo zrušeno pořádání rožnění prasete v Kamenném zboží. 
Dále se budou pořádat akce Dětský den, Mikulášská nadílka. 
Se získáním kulturního sálu v Kobylisích se chystají nové kulturní akce.  
 
8. různé 
P. Feigel informoval o členských legitimacích, termín dokončení 12/2019. 
S dodanou fotografií v laminu, bez fota pouze papírová forma. 
P. Košťál sdělil problém na JPA s dělenými směnami, doporučení řešit na JPA, aby byl problém uveden v zápise JPA. Pokud 
nebude problém řešen, bude se řešeno na jednání s vedením společnosti. 
13. 3. 2019 kolektivní vyjednávání. 
 P. Flégl oznámení přestup na garáž Kačerov, důvodem je asociální politika vedoucího garáže Hostivař, nemožnost čerpat 
dovolenou. 
P. Hradský vznesl dotaz, zda v případě převedení výkonů za jinou garáž, lze převést i finance. Bylo mu doporučeno tuto 
problematiku řešit na poradě JPA formou odměn. 
P. David požadoval informace v oblasti stejnokrojů, zástupcem pro tuto problematiku je p. Parma. 
 
Příští schůze 3. 4. 2019 v 9.00 vozovna Strašnice  
 
Zapsala Sládková 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 


