
 
  
 
 
 
 
 
 

Zápis schůze OSPEA dne 2. 9. 2020 

 

 

 

1. Informace z akce Plumlov 2020 – p. Feigel, p. Satora 

 

- Akci zhodnotil pan Feigel, který byl přítomen osobně. Akce byla velmi zdařilá, i přes 

menší účast díky COVID – 19. Nebyl zaznamenán nedostatek čehokoliv a kromě 

hudby, která letos kvůli stěžovateli Pavel K. nebyla, bylo všeho dost. Jsem rád, že se 

akce zúčastnili i členové mimo DP. 
 
 

2. Informace z akce Mácháč 2020 + PEK -  p. Parma 

- pan Parma zhodnotil Mácháč 2020. Akce se velmi zdařila, bylo plné obsazení a i 

večerní akce se podařily. 

- PEK 8/2020 – pan Parma informoval o výluce vozovny Pankrác. 

- dále křižovatka Klárov 

- u smyčky Bráník po dobu výluky Pankráce bude vytvořeno 24 parkovacích míst. 

- turnus nočních 5 – 2 od Ne do PÁ shozen vedoucím vozovny… 

- požadavek zaměstnanců na zlepšení služeb firmy Very Goodies, nedoplněný sortiment 

a nefunkční automaty 
 

 

3. Informace z DP Olomouc – p. Satora  
 

 

- pan Satora informoval o odvolání ředitele DPMO 

- v nejbližších měsících bude zahájeno vyjednávání o navyšování mezd pro rok 

2021. 

 
  

4. Informace Janské lázně – p. Roubal 

 

- p. Roubal informoval o akreditaci SLL a jejím průběhu. 

- SLL hodlá využít dotační program MZ. 

- V SLL řešíme nevyhovující oblečení a bude vypsáno nové výběrové řízení na 

prádelnu. 

- V současné době úděsná situace kolem komunikací v léčebně, které v současné době 

prochází rekonstrukcí. 

- 11. 9. 2020 proběhne sportovní akce pro návštěvníky i zaměstnance. 
 
 



 
  
 
 

5. Informace ke KV v DP – p. Feigel 
 

- p. Feigel informoval, že další jednání o navýšení mezd pro rok 2021 proběhne 14. 9. 

2020 v 9 hodin. V současné době zaměstnavatel předložil návrh na ponechání mezd na 

úrovni roku 2020, což představuje snížení pro rok 2021 minimálně o inflaci. Odborové 

organizace podaly protinávrh, který obsahuje inflaci + navýšení 2%. 

- pan Feigel informoval přítomné o probíhající anketě k navýšení mezd a případné 

podpory nátlakových akcí k dosažení požadovaného navýšení. Při osobních 

rozmluvách se zaměstnanci není úplně zřejmá podpora na nátlakové akce, spíše 

zaměstnanci chtějí jistotu zaměstnání. 

- další informace z DP byla ohledně vyplacení mimořádných kolektivních odměn. 

Výplata bude přepočítána na odježděné hodiny v době pandemie. 

 

 

6. Příspěvek na akci ČSAD Vsetín – p. Feigel 
 

- Pan  Feigel přednesl prosbu členů v ČSAD Vsetín na příspěvek na kulturní akci 

pořádanou pro naše členy. Po diskuzi a hlasování byla odsouhlasena částka 500,- Kč 

na člena, který se zúčastní akce. 

 

 

7. Informace z jednání z muzea v Prostějově – p. Feigel, p. Satora 
 

- p. Feigel informoval o setkání s paní ředitelkou, znovu ji přednesl nutnost kolektivní 

smlouvy. Po diskuzi navrhl, že do konce září ji pošle pracovní verzi a předpoklad nové 

KS předestřel na 1. 1. 2021, pokud bude ochota k podpisu. Po projednání některých 

sporných bodů bylo jednání téměř po dvou hodinách ukončeno. 

 

 

8. Různé - schůze 
 

- p. Feigel informoval o problematice ubytovacích zařízení v rámci DP a řešení 

zaměstnanců, kteří tyto služby využívají 

- p. Sommer pověřen sepsáním neaktuálních nabídek benefitů na webových stránkách 

OSPEA, aby mohlo být následně aktualizováno ke spokojenosti členů. 

- p. Hradský požadavek z garáže Vršovice na uhrazení opravy starých tág. Schůze toto 

vydání zamítla. V červnu došlo k uhrazení faktury za nové tágo pro garáž Vršovice. 

- pan Feigel vysvětlil problematiku stejnokrojových součástí a nedostatek kusů ve 

skladu. Schůze tuto informaci vzala na vědomí. 

 

 

Příští schůze 7. 10. 2020 
Zapsala: Bc. Ptáčníková Žaneta 

 
 


