
 

 
 
 
 

                   Zápis schůze z
 
 
 

1. Uvítání - p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 
výboru v Nové roce
 

2. Informace z jednání na DP a.s. Praha 
odložení jednání na 11.1.2022. Další informace byly k
Krejcárku, temperování kabin na KT, využívání služebního vozu 
pro vozovnu Hloubětín.  Termín řešení do 04.2022
Pan Feigel informoval onávrhu DP čerpání výplaty formou 
kreditu. Jednání s
 

3. Informace OSPEA SLL Jánské Lázně 
vánoční odměny nebyly 
s pacienty i přes vánoční svátky, výnosy jsou zanedbateln
V Jánských Lázních působí nová OO.
 

4. Informace OSPEA Olomouc 
otevřené, byl osloven zprostředkovatel. Pan Feigel vysvětlil 
komunikaci se zprostředkovatelem, osloven Mgr. Foltán.
Olomouc komunikuje v
 
 

5. Informace k pojištění zodpovědnosti 
Generali je nucena navýšit částku na pojištění, důvodem je velká 
nehodovost. Nabízí spoluúčast 
bude navýšena spoluúčast. Další jednání bude na konci 01/2022
 

6. Nabídka apartmánů 
apartmánů v Horním Maršově. Majitel

 

schůze z 5.1.2022 

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 
Nové roce. 

jednání na DP a.s. Praha – pan Růžička informoval o 
odložení jednání na 11.1.2022. Další informace byly k
Krejcárku, temperování kabin na KT, využívání služebního vozu 

Hloubětín.  Termín řešení do 04.2022
informoval onávrhu DP čerpání výplaty formou 

Jednání s PÚ bude 6.1.2022. 

Informace OSPEA SLL Jánské Lázně - p. Roubal uvedl, že 
vánoční odměny nebyly vyplaceny. Poprvé se uskutečnil provoz 

pacienty i přes vánoční svátky, výnosy jsou zanedbateln
Jánských Lázních působí nová OO. 

Informace OSPEA Olomouc - p. Bičan oznámil,že KV 
otevřené, byl osloven zprostředkovatel. Pan Feigel vysvětlil 
komunikaci se zprostředkovatelem, osloven Mgr. Foltán.
Olomouc komunikuje v této záležitosti s Mgr. Foltánem

pojištění zodpovědnosti – pan Feigel uvádí že 
Generali je nucena navýšit částku na pojištění, důvodem je velká 
nehodovost. Nabízí spoluúčast 30 %, skupině, která je riziková, 
bude navýšena spoluúčast. Další jednání bude na konci 01/2022

Nabídka apartmánů – pan Hladík informoval o nabídce 
Horním Maršově. Majitelem byl nabídnut pronájem 

  

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 

pan Růžička informoval o 
odložení jednání na 11.1.2022. Další informace byly k uzavření 
Krejcárku, temperování kabin na KT, využívání služebního vozu 

Hloubětín.  Termín řešení do 04.2022. 
informoval onávrhu DP čerpání výplaty formou 

p. Roubal uvedl, že 
se uskutečnil provoz 

pacienty i přes vánoční svátky, výnosy jsou zanedbatelné. 

že KV stále je 
otevřené, byl osloven zprostředkovatel. Pan Feigel vysvětlil 
komunikaci se zprostředkovatelem, osloven Mgr. Foltán. DP 

Mgr. Foltánem. 

pan Feigel uvádí že 
Generali je nucena navýšit částku na pojištění, důvodem je velká 

která je riziková, 
bude navýšena spoluúčast. Další jednání bude na konci 01/2022. 

pan Hladík informoval o nabídce 
byl nabídnut pronájem 



 

celého objektu, jednotlivé apartmány
individuálně. 
 

 
 

7. Informace o jednání v Karlových Varech 
zaměstnanci ČSAD KV. Zatím k nám nevstupují, očekává se fúze 
do Z – Group. 

 
 

8. Informace Zlín a Tábor, autobusová doprava 
oznámil že do 11.1.2022
postoupilo zprostředkování. Pravděpodobně dojde ke stávce.

V Táboře vznikl předsednický výbor oblastní organizaceOSPEA
oznámenoCommet s.r.o. do datové schránky.Předseda je pan Tomáš 
Malknecht. 

 
 

9. Různé – oslovení Mgr. 
vůči OSPEA. 

Vjezdové karty pro osobní vozy předsedů jsou v
Výročí OSPEA 20let působení 
Navržen nákup termohrnků.

Návrh zvýšit odměnu předsedy OSPEA na 15.000.
výsledek bude prezentován na schůzi 9.2.2022.
Z jednání v DP a.s. Praha pan Růžička doplnil mzdové podmínky a 
benefity. 03/2022 bude dorovnání inflace.

 
 
 

Příští schůze 9.2.2022 formou distanční
Zapsala Monika Sládková

 

celého objektu, jednotlivé apartmány na pronájem pouze 

Informace o jednání v Karlových Varech – pan Feigel byl osloven 
zaměstnanci ČSAD KV. Zatím k nám nevstupují, očekává se fúze 

Informace Zlín a Tábor, autobusová doprava 
oznámil že do 11.1.2022 bude vyhotovena ve Zlíně 
postoupilo zprostředkování. Pravděpodobně dojde ke stávce.

Táboře vznikl předsednický výbor oblastní organizaceOSPEA
Commet s.r.o. do datové schránky.Předseda je pan Tomáš 

oslovení Mgr. Karhana – vstup do vymáhání pohledávek 

Vjezdové karty pro osobní vozy předsedů jsou v řešení.
Výročí OSPEA 20let působení – bude řešeno 19.1.2022. 

hrnků. 
Návrh zvýšit odměnu předsedy OSPEA na 15.000.

prezentován na schůzi 9.2.2022. 
DP a.s. Praha pan Růžička doplnil mzdové podmínky a 

benefity. 03/2022 bude dorovnání inflace. 

9.2.2022 formou distanční 
Zapsala Monika Sládková 

  

na pronájem pouze 

pan Feigel byl osloven 
zaměstnanci ČSAD KV. Zatím k nám nevstupují, očekává se fúze 

Informace Zlín a Tábor, autobusová doprava – pan Feigel 
bude vyhotovena ve Zlíně zpráva, jak 

postoupilo zprostředkování. Pravděpodobně dojde ke stávce. 
Táboře vznikl předsednický výbor oblastní organizaceOSPEA, 

Commet s.r.o. do datové schránky.Předseda je pan Tomáš 

vstup do vymáhání pohledávek 

řešení. 
bude řešeno 19.1.2022.  

Návrh zvýšit odměnu předsedy OSPEA na 15.000.- měsíčně, 

DP a.s. Praha pan Růžička doplnil mzdové podmínky a 


