
 

 
 
 
 

                   Zápis schůze z
 
 

1. Uvítání po prázdninách a prohlášení předsedy OSPEA 
kandidovat ve volbách na post předsedy OSPEA. Přivítal předsednickou  základnu 
po prázdninách a vyvrátil domněnky o hledání jiného pracovního místa v
a.s. i mimo něj. 

2. Prezentace SwissLifeselect  
3. Prohlášení pana Tocháčka 

předsedy OSPEA 
4. Přechod na nové tarify a věci s tím spojené 

alarmů, zabezpečovacích systémů
OSPEA uvolnil výjimečně na TP1 pouze 600 čísel. Po průzkumu vytížení, byla volena 
tato cesta. Nový neomezený tarif je v
na trhu.  

5. Projednání uvolnění p. Diana z fun
zákaznické linky a mailové komunikace 
práci admina, uvolnil ho z
služeb pro VPN, přecházíme na emailovou komuni
požadavky ve VPN změny.vpn@seznam.cz

6. Informace OSPEA SLL Jánské Lázně 
výročí 40.let od otevření.

7. Informace OSPEA Olomouc 
zahájilo KV. Poděkování panu Satorovi a  panu Bičanovi za akci Plumlov

8. Navýšení částky za pojistky na „blbost“ od 1.9.2021   
pojistného na částku 1100.
spojené plnění. 

9. Organizační informace k volbám předsednického výboru 2021 
informoval, že preambule jsou psané na počet kandidátů, s
v okamžiku, kdy nadpoloviční většinu všech voličů provozovny mají alespoň 3 
zvolení kandidáti 

10. Různé/diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

schůze z 8.9.2021 

ch a prohlášení předsedy OSPEA -p. Feigel  oznámil že bude 
kandidovat ve volbách na post předsedy OSPEA. Přivítal předsednickou  základnu 
po prázdninách a vyvrátil domněnky o hledání jiného pracovního místa v

Prezentace SwissLifeselect  - nabídka financování nákupu vozidel pro členy OSPEA 
Prohlášení pana Tocháčka - p. Tocháček uvedl, že nebude kandidovat na post 

Přechod na nové tarify a věci s tím spojené – p. Feigel oznámil že TP1 je pouze do 
alarmů, zabezpečovacích systémů. Vodafone tento tarif již nemá v
OSPEA uvolnil výjimečně na TP1 pouze 600 čísel. Po průzkumu vytížení, byla volena 
tato cesta. Nový neomezený tarif je v rámci korporátu nejnižší bezkonkurenční cena 

Projednání uvolnění p. Diana z funkce admina a informace o   následných krocích u 
zákaznické linky a mailové komunikace – p.  Feigel poděkoval Tomáši Dianovi za 
práci admina, uvolnil ho z funkce. Info- linka bude zrušena, v rámci zdokonalování 
služeb pro VPN, přecházíme na emailovou komunikaci. Nová adresa pro změny a 

změny.vpn@seznam.cz. 
Informace OSPEA SLL Jánské Lázně - p. Roubal uvedl že dětská léčebna Vesna má 
výročí 40.let od otevření. Vyjednává se kompenzace navýšení platů.
Informace OSPEA Olomouc -  p. Satora, p. Bičan - p. Bičan uvedl že v
zahájilo KV. Poděkování panu Satorovi a  panu Bičanovi za akci Plumlov
Navýšení částky za pojistky na „blbost“ od 1.9.2021   - p. Feigeloznámil
pojistného na částku 1100.- Kč, důvodem je nárust dopravních nehod a s

Organizační informace k volbám předsednického výboru 2021 – p. Feigel
že preambule jsou psané na počet kandidátů, s tím že platný výbor j

okamžiku, kdy nadpoloviční většinu všech voličů provozovny mají alespoň 3 
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