
 

 
 
 
 

                   Zápis schůze z
 
 
 

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

2. Informace z jednání na DP a.s. Praha 
informace o navýšení mezd u DP a.s. Praha podepsáním dodatku 
KS. Navýšení od 1.3.2022, leden a únor bude součástí výplaty 
03/2022. 

 
3. Informace OSPEA SLL Jánské Lázně 

kandidovat do DR, bude jmenován zástupce OSPEA na pomoc 
s předvolební kampan
 

4. Informace OSPEA Olomouc 
strava v jídelních automatech pro zaměstnance DP Olomouc.
 
 

5.  Organizační informace k
představil kandidáty na volitele do DR, jména kandidátů budou 
uveřejněna ve vyúčtování VPN.

 
6. Aklamační hlasování o setkání volitelů před volbami do DR v

Kobylisy OSPEA 
 

 
7. Aklamační hlasování o červnové schůzi OSPEA v
schváleno 

 
 
 

 

schůze z 9.3.2022 

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 

jednání na DP a.s. Praha – pan Rů
navýšení mezd u DP a.s. Praha podepsáním dodatku 

KS. Navýšení od 1.3.2022, leden a únor bude součástí výplaty 

Informace OSPEA SLL Jánské Lázně - p. Roubal 
kandidovat do DR, bude jmenován zástupce OSPEA na pomoc 

předvolební kampaní. 

Informace OSPEA Olomouc - p. Bičan oznámil,že bude zajištěna 
jídelních automatech pro zaměstnance DP Olomouc.

Organizační informace k volbám volitelů do DR 
představil kandidáty na volitele do DR, jména kandidátů budou 

ve vyúčtování VPN. 

Aklamační hlasování o setkání volitelů před volbami do DR v
Kobylisy OSPEA – zamítnuto 

hlasování o červnové schůzi OSPEA v

  

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 

pan Růžička podal 
navýšení mezd u DP a.s. Praha podepsáním dodatku 

KS. Navýšení od 1.3.2022, leden a únor bude součástí výplaty 

p. Roubal uvedl, že bude 
kandidovat do DR, bude jmenován zástupce OSPEA na pomoc 

bude zajištěna 
jídelních automatech pro zaměstnance DP Olomouc. 

volbám volitelů do DR – p.Feigel 
představil kandidáty na volitele do DR, jména kandidátů budou 

Aklamační hlasování o setkání volitelů před volbami do DR v KS 

hlasování o červnové schůzi OSPEA v KS Kobylisy– 



 

 
 
 
8. Výsledky právního rozboru 
v krátkosti nastínil výsledky právního rozboru, ve věci vyvolá jednání 
s managmentem firmy.

 
 
9. Různé –pan předseda opětovně vysvětlil správné vyplňování 
formuláře o soukromý spor. V
argumentů, proti postupu přidělení PP. Po delší debatě pan předseda 
oznámil, že v rámci pružnosti a zpětné vazby, zůstává postup 
zachován. 
Dále byly řešeny nástěnky, na sjednocení vzhledu se pracuje.  
Webové stránky jsou v

 
 
 
 

Příští schůze 6.4.2022 formou distanční
Zapsala Monika Sládková

 

Výsledky právního rozboru pro OO OSPEA Tábor – pan Malknecht 
krátkosti nastínil výsledky právního rozboru, ve věci vyvolá jednání 
managmentem firmy. 

pan předseda opětovně vysvětlil správné vyplňování 
formuláře o soukromý spor. V následné diskusi bylo vzneseno několik 

proti postupu přidělení PP. Po delší debatě pan předseda 
rámci pružnosti a zpětné vazby, zůstává postup 

Dále byly řešeny nástěnky, na sjednocení vzhledu se pracuje.  
Webové stránky jsou v procesu přípravy k přechodu na no

.2022 formou distanční 
Zapsala Monika Sládková 

  

pan Malknecht 
krátkosti nastínil výsledky právního rozboru, ve věci vyvolá jednání 

pan předseda opětovně vysvětlil správné vyplňování 
následné diskusi bylo vzneseno několik 

proti postupu přidělení PP. Po delší debatě pan předseda 
rámci pružnosti a zpětné vazby, zůstává postup 

Dále byly řešeny nástěnky, na sjednocení vzhledu se pracuje.  
přechodu na nové. 


