
 

 
 
 
 

                   Zápis schůze z
 
 

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

2. Informace z jednání na DP a.s. Praha 
že jednání na DP a.s. Praha bude příští týden. Proti inflační 
odměna plošně bude ve výši 5.000.

 
3. Informace OSPEA SLL Jánské Lázně 

byloodsouhlaseno navýšení dopravného na 
podalo návrh na nábor za
profese. V JLL je nedostatek klíčových profesí. 9.5.2022 bude 
další jednání KV. 
 

4. Informace OSPEA Olomouc 
Olomouc nejsou žádné větší změny.
potravinových automa

 
5. Informace o pojištění zodpovědnosti 

informace o možnosti připojištění nad rámec pojistky při DP. 
OSPEA má v současné době v
 

6. Zpráva Kontrolní a revizní komise 
Kontrolní a revizní komise za rok 20
OSPEA bylo bez závad.
 

7. Informace o jednání v
jednání s vedením Comett Tábor 
požadavky, které přednesl vedení firmy. Zápis z
asistentky OSPEA na vyžádání.
 

 

schůze z 4.5.2022 

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 

jednání na DP a.s. Praha – pan Růžička informoval, 
jednání na DP a.s. Praha bude příští týden. Proti inflační 

odměna plošně bude ve výši 5.000.- pro všechny zaměstnance.

Informace OSPEA SLL Jánské Lázně - p. Roubal 
oodsouhlaseno navýšení dopravného na 30 %

podalo návrh na nábor zaměstnanců, navýšení mzdy pro určité 
JLL je nedostatek klíčových profesí. 9.5.2022 bude 

další jednání KV.  

Informace OSPEA Olomouc - p. Bičan podal informace,
nejsou žádné větší změny. Stále je v

potravinových automatů. 

Informace o pojištění zodpovědnosti – při školeních probíhá 
informace o možnosti připojištění nad rámec pojistky při DP. 

současné době v nabídce produkt Generali a ČPP.

Zpráva Kontrolní a revizní komise – pan Smejkal přednesl zprávu 
Kontrolní a revizní komise za rok 2021. Hospodaření a činnost 
OSPEA bylo bez závad. 

Informace o jednání v Táboře – pan Malknecht informoval o 
vedením Comett Tábor s.r.o., nastínil průběh jednání a 

které přednesl vedení firmy. Zápis z
asistentky OSPEA na vyžádání. 

  

p. Feigel přivítal na schůzi členy předsednického 

pan Růžička informoval, 
jednání na DP a.s. Praha bude příští týden. Proti inflační 

pro všechny zaměstnance. 

p. Roubal uvedl, že 
30 %. Vedení JLL 

městnanců, navýšení mzdy pro určité 
JLL je nedostatek klíčových profesí. 9.5.2022 bude 

informace, že v DP 
Stále je v běhu projekt 

při školeních probíhá 
informace o možnosti připojištění nad rámec pojistky při DP. 

nabídce produkt Generali a ČPP. 

pan Smejkal přednesl zprávu 
21. Hospodaření a činnost 

pan Malknecht informoval o 
, nastínil průběh jednání a 

které přednesl vedení firmy. Zápis z jednání je u 



 

 
 

8. Aktuality o apartmánech 
pobyt. V této chvíli je návratnost maximálně 
dojde jistě k navýšení nájemní smlouvy v
Příští schůzi bude hlasov
dotované rekreace v
 

9. Diskuse a různé 
činnost ve VPN.  
 
Nástěnky na vozovnách jsou nyní spravovány předsedy místní 
OO. 
Vozovna Střešovice spadá pod vozovnu 
Střídací bod I.P. Pavlova a CD aktualizace 
Střídací bod Braník 
Webové stránky jsou v
Práce adminů ve VPN je dle časových možností
Výdej OOPP je zastaven po dobu měsí
výpočtu kompenzací.
Ceny motorové nafty jsou aktuálně na 
400600. 
 

 
Příští schůze 8.6.2022 v 
 prezenční formou od 9.00 hodin
 
Zapsala Monika Sládková

 

Aktuality o apartmánech – uvažuje se o zvýšení ceny za týdenní 
této chvíli je návratnost maximálně 50 %

navýšení nájemní smlouvy v Jánských lázních
Příští schůzi bude hlasováno o zrušení nebo omezení nabídky 
dotované rekreace v rámci OSPEA. 

Diskuse a různé – dotazy na webové stránky, projekt nástěnky, 
 

Nástěnky na vozovnách jsou nyní spravovány předsedy místní 

Vozovna Střešovice spadá pod vozovnu Vokovice – 
Střídací bod I.P. Pavlova a CD aktualizace – M. Sládková.

Braník – spádově vozovna Hloubětín –
Webové stránky jsou v řešení.  
Práce adminů ve VPN je dle časových možností.  
Výdej OOPP je zastaven po dobu měsíce května, z
výpočtu kompenzací. 
Ceny motorové nafty jsou aktuálně na intranetu

 kulturním sále OSPEA Kobylisy 
od 9.00 hodin 

Zapsala Monika Sládková 

  

uvažuje se o zvýšení ceny za týdenní 
50 %. V roce 2023 
Jánských lázních. 

áno o zrušení nebo omezení nabídky 

dotazy na webové stránky, projekt nástěnky, 

Nástěnky na vozovnách jsou nyní spravovány předsedy místní 

 pan Jambor. 
M. Sládková. 

– pan Hladík. 

ce května, z důvodu 

intranetu oddělení 


