
 

 
 
 
 
 
                         Zápis schůze z
 
 
 

1. Informace o chodu kanceláří OSPEA, upřesnění organizace práce v
předsedy OSPEA – pan Feigel
v kancelářích OSPEA, zástup v
předsedy OSPEA, po dobu dovolené bude telefon předsedy OSPEA přesměrován na 
některého z členů předsednické základny OSPEA, působící 

 
 

2. Hlasování o nekonání schůzí v
aklamačně nechal hlasovat o konání schůze v
hlasy a další konání schůze bude 

 
 

3. Informace volby 2021 
voleb 2021, lhůta přihlášení kandidátů prodloužena do 
kandidátky zpracovány panem Tocháčkem a panem Smejka
vytištěny v kancelářích OSPE

 
 

4. Informace SLL – pan Roubal
přihlédnuto k ekonomii léčebny. Druhá vlna očkování zaměstnanců měla lepší průběh, 
Covidové odměny jsou vyplaceny k 15. 5. 2021.
nemoc z povolání je v 
Pan Tocháček informace o úklidu apartmánů v

 
5. Informace OSPEA Olomouc 

V DR DP Olomouc je člen OSPEA.
 

6. Informace z jednání DP 
posuny. Další jednání bude v
k tomuto tématu uvedl pan Parma, že na komisích zaregistroval nárůst plateb ze 
strany viníků. V září 2021 se zvedne pojistné v

 
7. Vznik nových provozoven před volbami 

proběhne hlasování per rollam o vzniku nové provozovny a to ÚD Hostivař OT, 
s účinností po volbách. 

 
8. Různé – pan Feigel- jednání o nové smlouvě a tarifech s

k 16. 6. 2021. 
 
Pan Růžička má dát na vědomí do týdne termín 3 dnů, pro kontrolu vyúčtování.
Aklamační hlasování pro zastupování v
Pan Voženílek uvedl, že spuštění MULTISPORT karty bude k
 

 

Zápis schůze z 2. 6. 2021 

Informace o chodu kanceláří OSPEA, upřesnění organizace práce v 
pan Feigel upřesnil zastupování v době své nepřítomnosti 

kancelářích OSPEA, zástup v organizačních věcech má na starosti asistentka 
předsedy OSPEA, po dobu dovolené bude telefon předsedy OSPEA přesměrován na 

členů předsednické základny OSPEA, působící v Praze. 

Hlasování o nekonání schůzí v měsících 07,08 2021 aklamačně – pan 
nechal hlasovat o konání schůze v letních měsících, odsouhlaseno plnými 

schůze bude 8. 9. 2021 distančně. 

Informace volby 2021 – pan Feigel informoval o dosavadním průběhu kandidatur do 
voleb 2021, lhůta přihlášení kandidátů prodloužena do 4. 6. 2021. Následně budou 
kandidátky zpracovány panem Tocháčkem a panem Smejkalem. Kandidátky 

kancelářích OSPEA, pro stejnou formu prezentace.  

pan Roubal informoval o navýšení mezd, v příštím roce bude 
ekonomii léčebny. Druhá vlna očkování zaměstnanců měla lepší průběh, 

jsou vyplaceny k 15. 5. 2021. S druhými OO v rámci BOZP 
 jednání, lze individuálně podat žádost. 

Pan Tocháček informace o úklidu apartmánů v Jánských Lázních, požádán pan Jáci.

Informace OSPEA Olomouc – pan Bičan, pan Satora – nejsou žádné změny.
DR DP Olomouc je člen OSPEA. 

jednání DP – pan Růžička oznámil zrušení jednání DP. KS zatím žádné 
posuny. Další jednání bude v 10/2021. Připojištění škodní události –

tomuto tématu uvedl pan Parma, že na komisích zaregistroval nárůst plateb ze 
áří 2021 se zvedne pojistné v OSPEA (nárůst nehod a nákladů).

Vznik nových provozoven před volbami – pan Feigel informoval, že
proběhne hlasování per rollam o vzniku nové provozovny a to ÚD Hostivař OT, 

účinností po volbách. Kompetence při volbách jsou přiděleny územně.

jednání o nové smlouvě a tarifech s Vodafone, konečné výsledky 

Pan Růžička má dát na vědomí do týdne termín 3 dnů, pro kontrolu vyúčtování.
Aklamační hlasování pro zastupování v nemocnici města Čáslav. 
Pan Voženílek uvedl, že spuštění MULTISPORT karty bude k 1. 7. 2021

  

 nepřítomnosti 
době své nepřítomnosti 

organizačních věcech má na starosti asistentka 
předsedy OSPEA, po dobu dovolené bude telefon předsedy OSPEA přesměrován na 

 

pan Feigel 
letních měsících, odsouhlaseno plnými 

informoval o dosavadním průběhu kandidatur do 
. Následně budou 
Kandidátky budou 

příštím roce bude 
ekonomii léčebny. Druhá vlna očkování zaměstnanců měla lepší průběh, 

rámci BOZP – Covid 

Jánských Lázních, požádán pan Jáci. 

nejsou žádné změny. 

oznámil zrušení jednání DP. KS zatím žádné 
– v diskuzi 

tomuto tématu uvedl pan Parma, že na komisích zaregistroval nárůst plateb ze 
OSPEA (nárůst nehod a nákladů). 

informoval, že do konce týdne 
proběhne hlasování per rollam o vzniku nové provozovny a to ÚD Hostivař OT, 

i volbách jsou přiděleny územně. 

Vodafone, konečné výsledky 

Pan Růžička má dát na vědomí do týdne termín 3 dnů, pro kontrolu vyúčtování. 

1. 7. 2021 



 

 
 
 
 
Pan Roubíček poděkoval za prác
Tocháčkovi, po jeho odstoupení z
 

   Byla uvedena předběžná informace o celorepublikové schůzi OSPEA 11/2021 v
 
 
 

Příští schůze 8. 9. 2021 formou distanční
 

Zapsala:  Sládková Monika 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pan Roubíček poděkoval za práci v předsednickém výboru provozovny
Tocháčkovi, po jeho odstoupení z funkce místopředsedy při provozu Strašnice.

uvedena předběžná informace o celorepublikové schůzi OSPEA 11/2021 v

Příští schůze 8. 9. 2021 formou distanční 

  

předsednickém výboru provozovny Strašnice panu 
funkce místopředsedy při provozu Strašnice. 

uvedena předběžná informace o celorepublikové schůzi OSPEA 11/2021 v KDK 


