
 

 
 
 
 

                   Zápis schůze z
 
 
 

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

2. Informace z jednání na DP a.s. Praha 
odložení jednání 
se nic strategického na DP a.s. Praha neřešilo.

Volby do DR – p. Feigel uvedl
volitele do DR. Směrnice o volbách bude poslána panem předsedou na 
připomínkování. Volby začínají 05/2022.

 
3. Informace OSPEA SLL Jánské Lázně 

vstupu nové OO. Zaměstnavatel předložil návrh na novou KS pro 
2023/ 2026. Tato byla po společném jednání s
partnerů podepsána. Také zde budou volby do DR. Lázně se 
potýkají s nedostatkem
 

4. Informace OSPEA Olomouc 
podepsána. Po domluvě OO a DP Olomouc, je 
 
 

5. Informacek pojištění 
vznikla skupina 8 rizikových osob. Tato skupina bude pojištěna 
individuálně, aby 
byla uzavřena u Kooperativy, ostatní jsou stále u Generali.
 
 

 
6. Představení předsedy OO

představil předsednické základně. 

 

schůze z 9.2.2022 

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 

jednání na DP a.s. Praha – pan Růžička informoval o 
odložení jednání ohledně oděvní výstroje na 17.2.2022. V
se nic strategického na DP a.s. Praha neřešilo. 

p. Feigel uvedl, že bude nutné určit zástupce na 
Směrnice o volbách bude poslána panem předsedou na 

připomínkování. Volby začínají 05/2022. 

Informace OSPEA SLL Jánské Lázně - p. Roubal 
. Zaměstnavatel předložil návrh na novou KS pro 

2023/ 2026. Tato byla po společném jednání s
partnerů podepsána. Také zde budou volby do DR. Lázně se 

nedostatkem pacientů, z důvodu pandemie.

Informace OSPEA Olomouc - p. Bičan oznámil
. Po domluvě OO a DP Olomouc, je navýšení 

pojištění zodpovědnosti – panFeigel uv
vznikla skupina 8 rizikových osob. Tato skupina bude pojištěna 
individuálně, aby neovlivnila výši pojištění pro ostatní. Pojistka 
byla uzavřena u Kooperativy, ostatní jsou stále u Generali.

předsedy OO OSPEA Tábor – pan 
představil předsednické základně.  

  

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 

pan Růžička informoval o 
ohledně oděvní výstroje na 17.2.2022. V lednu 

že bude nutné určit zástupce na 
Směrnice o volbách bude poslána panem předsedou na 

p. Roubal informoval o 
. Zaměstnavatel předložil návrh na novou KS pro 

2023/ 2026. Tato byla po společném jednání sociálních 
partnerů podepsána. Také zde budou volby do DR. Lázně se 

důvodu pandemie. 

p. Bičan oznámil,žeKV je 
navýšení 4,5 %. 

panFeigel uvedl že, 
vznikla skupina 8 rizikových osob. Tato skupina bude pojištěna 

neovlivnila výši pojištění pro ostatní. Pojistka 
byla uzavřena u Kooperativy, ostatní jsou stále u Generali. 

 Malknecht se 



 

 
 

7. Projednání a aklamační schválení termohrnků pro členy 
zamítnuto na doporučení 

 
8. Projednání a aklamační schválení navýšení odměny pro 
OSPEA– navýšeno z 
doporučení předsedy Kontrolní a revizní komise, 
většinou. 

 
 
9. Informace Zlín – oslovení 
není uzavřeno.  
 
10. Různé – diskuse o jednotném vzhledu nástěnek 
Oznámení – správce osobních údajů 
      Reklamace VPN pouze Antonín Růžička.

 
 
 
 

Příští schůze 9.3.2022 formou distanční
Zapsala Monika Sládková

 

7. Projednání a aklamační schválení termohrnků pro členy 
na doporučení Kontrolní komise a na základě hlasování.

8. Projednání a aklamační schválení navýšení odměny pro 
 10.000 Kč na 20.000 Kč od 1.2.2022 po 

doporučení předsedy Kontrolní a revizní komise, 

oslovení zprostředkovatele, jednání o KS, stále 

o jednotném vzhledu nástěnek – p. Tocháček
osobních údajů OSPEA je Monika Sládková

Reklamace VPN pouze Antonín Růžička. 

.2022 formou distanční 
Zapsala Monika Sládková 

  

7. Projednání a aklamační schválení termohrnků pro členy OSPEA – 
Kontrolní komise a na základě hlasování. 

8. Projednání a aklamační schválení navýšení odměny pro předsedu 
000 Kč na 20.000 Kč od 1.2.2022 po 

doporučení předsedy Kontrolní a revizní komise, odhlasováno 

zprostředkovatele, jednání o KS, stále 

p. Tocháček 
Monika Sládková 


