
 

 
 
 
 
 
                                              
 
 

1. Zřízení nové kanceláře OSPEA na Klíčově 
bude až po 17. 5. 2021.

 
 

2. Prezentace – paní Sládková opět požádala o zaslání fotografií z
vytvoření prezentace OSPEA.

 
 
 

3. Organizace voleb a informace o volbách 
volební kampani. Pan Feigel upozornil na nutnost poskytovat in
provozovnách, formou nástěnek a vyvěšení podkladů na 

 
 

4. Čestné prohlášení kandidátů do voleb 
předsednického výboru, podepsat čestné prohlášení o neexistujícím 
tedy pouze být členem OSPEA.

 
5. Pojištění zodpovědnosti 

          důvodu, že za poslední měsíce stoupla nehodovost. 
 

6. Zasedací místnost v kanceláři Strašnice 
zadní části kanceláře ve Strašnicích. Po diskuzi bylo rozhodnuto 
pokud dojde k úpravám, tak pouze ze zdrojů dosažitelných v DP a.s., bez nutných 
nákladů. 

 
7. Různé -  pan Feigel oznámil, že schůze se budou konat 

řešeno, zda se budou konat
Pan Roubal informoval o jednání, které proběhne v
jednání se zúčastní pan Feigel a pan Tocháček.
 

 
 

 
 
  Další schůze 2. 6. 2021 
 
 
Zapsala Sládková Monika 
 
 
 
 
 

 

                                              Zápis schůze z 5. 5. 2021 

Zřízení nové kanceláře OSPEA na Klíčově – pan Feigel oznámil, že uvedení do provozu 
17. 5. 2021. 

paní Sládková opět požádala o zaslání fotografií z historie OSPEA, pro 
vytvoření prezentace OSPEA. 

Organizace voleb a informace o volbách – pan Tocháček informoval o probíhající
Pan Feigel upozornil na nutnost poskytovat informace na 

provozovnách, formou nástěnek a vyvěšení podkladů na nadcházejícívolby

Čestné prohlášení kandidátů do voleb – pan Tocháček upozornil u kandidátu do 
předsednického výboru, podepsat čestné prohlášení o neexistujícím 

t členem OSPEA. 

Pojištění zodpovědnosti – pan Feigel upozornil na nutnost zvýšit částku na pojištění, z 
důvodu, že za poslední měsíce stoupla nehodovost.  

kanceláři Strašnice -pan Tocháček přednesl návrh na úpravu 
kanceláře ve Strašnicích. Po diskuzi bylo rozhodnuto -  

pokud dojde k úpravám, tak pouze ze zdrojů dosažitelných v DP a.s., bez nutných 

pan Feigel oznámil, že schůze se budou konat formou distanční. B
zda se budou konat výroční schůze. 

Pan Roubal informoval o jednání, které proběhne v Jánských Lázních 10. 5. 2021, 
jednání se zúčastní pan Feigel a pan Tocháček. 

  

uvedení do provozu 

historie OSPEA, pro 

informoval o probíhající 
formace na 

nadcházejícívolby. 

pan Tocháček upozornil u kandidátu do 
předsednického výboru, podepsat čestné prohlášení o neexistujícím dvoj členství, 

pan Feigel upozornil na nutnost zvýšit částku na pojištění, z  

an Tocháček přednesl návrh na úpravu 
  úprava se odkládá, 

pokud dojde k úpravám, tak pouze ze zdrojů dosažitelných v DP a.s., bez nutných 

formou distanční. Bude 

Jánských Lázních 10. 5. 2021, 


