
 

 
 
 
 

                   Zápis schůze z
 
 
 
1. Uvítání - p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického výboru
2. Informace OSPEA SLL Jánské Lázně 
vyjednávání bylo odloženo na 15.10.2021, kde pravděpodobně dojde 
k podpisu. Navýšení o 
3. Informace OSPEA Olomouc 
dojde k plošnému navýšení.
4. Aklamační hlasovaní / výjezdové zasedání Liščí farma 
odsouhlaseno, doporučeno předsedou K
panem Tocháčkem. 
5. Informace o úhradách apartmánů 
odsouhlaseno platit po rezervaci termínu pobytu celou částku
6. Vyhodnocení kontroly nástěnek 
11/2021 aktualizovány do jednotného vzhledu
7. Volby – p. Tocháček
sekci autobusy do 31.10.2021
oznámil výsledky voleb na provozovnách OSPEA
Vozovna Pankrác bude volby opakovat, neprovoleno do termínu.
6. Různé/diskuse  
 
 
 
 
 
Příští schůze 3.11.2021 v kulturním sále OSPEA Kobylisy
Zapsala Monika Sládková 

 

schůze z 6.10.2021 

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického výboru
2. Informace OSPEA SLL Jánské Lázně - p. Roubal uvedl, že 
vyjednávání bylo odloženo na 15.10.2021, kde pravděpodobně dojde 

Navýšení o cca 1400.-Kč. 
3. Informace OSPEA Olomouc - p. Bičan oznámil,že KV bylo zahájeno, 

plošnému navýšení. 
4. Aklamační hlasovaní / výjezdové zasedání Liščí farma 
odsouhlaseno, doporučeno předsedou Kontrolní aRevizní komise, 

5. Informace o úhradách apartmánů – p. Feigel uvádí, že bylo 
odsouhlaseno platit po rezervaci termínu pobytu celou částku
6. Vyhodnocení kontroly nástěnek – nástěnky budou v průběhu 
11/2021 aktualizovány do jednotného vzhledu. 

p. Tocháček po odsouhlasení prodloužil volební lhůtu pro 
sekci autobusy do 31.10.2021.Předseda Kontrolní a Revizní komise 
oznámil výsledky voleb na provozovnách OSPEA. 

a Pankrác bude volby opakovat, neprovoleno do termínu.

kulturním sále OSPEA Kobylisy 

  

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického výboru 
p. Roubal uvedl, že 

vyjednávání bylo odloženo na 15.10.2021, kde pravděpodobně dojde 

že KV bylo zahájeno, 

4. Aklamační hlasovaní / výjezdové zasedání Liščí farma –aklamačně 
evizní komise, 

uvádí, že bylo 
odsouhlaseno platit po rezervaci termínu pobytu celou částku. 

průběhu 

po odsouhlasení prodloužil volební lhůtu pro 
Předseda Kontrolní a Revizní komise 

a Pankrác bude volby opakovat, neprovoleno do termínu. 


