
 

 
 
 
 
 
                Zápis schůze z 8. 6. 2022
 
 
 

1. Uvítání na schůzi OSPEA panem předsedou, předání slova panu Tocháčkovi. 
Pan Tocháček podrobně seznámil s
člena volební komise. Vypracovaná analýza průběhu voleb je k
Kontrolní a revizní komise. Dále byla na pořadu analýza a diskuze
kandidátů na volitele za OSPEA, kterou vypracoval pan Feigel
v kanceláři OSPEA. 

 
 

2.  Informace z jednání na DP a.s. Praha 
čanská, bude dovybaven, zde nebude výpravčí.

 
 

3. Informace SLL – pan Roubal
vestice, musí se stabilizov

 
4. Informace OSPEA Olomouc 

PLUMLOV.  
 

5. Informace k pojištění PN 
neschopnosti u ČPP, kde se
údajů částka na pojištění. Stále máme i pojištění u Colonnade, nezaniklo. Platby za 
pojištění se posílají na účet OSPEA, odkud se pak vyplácí hromadná faktura.
možno pojistit i dopravní

 
6.Informace o zřízení nového účtu OSPEA Moneta Bank 
výhodného balíčku finančních služeb, založí účet OSPEA u Moneta Bank. Účet u ČSOB 
bude zrušen, až budou sjednány nové podmínky vedení účtu.
 
7. Projednání a případné schválení příspěvku na ozdravný pobyt
uhrazení celého pobytu svých dětí, doloženo lékařskými zprávami. Usnesením č. 04
22, bylo rozhodnuto poskytnout plnou výši příspěvku na rehabilitační pobyt dětí.

 
 

    8. Nové webové stránky – informace o zřízení nových stránek, 
schváleno. Stránky budou mít roční náklad 6.000.
kontrolní komisi. 
 
9. Usnesení OSPEA  - 01-06-22
02-06-22 poskytnutí finanční částky 9000
                               03-06-22 účast předsedy Ospea na jednáních v DP Praha
                               04-06-22 plná úhrada pobytu Denis a Dominik 
                               05-06-22 vložení textu do vyúčtování za VPN
                               06-06-22 spuštění webových stránek a náklad 6.000 Kč ročně

 

8. 6. 2022 

Uvítání na schůzi OSPEA panem předsedou, předání slova panu Tocháčkovi. 
Pan Tocháček podrobně seznámil s průběhem voleb, detailně vysvětlil postup z
člena volební komise. Vypracovaná analýza průběhu voleb je k nahlédnutí u předsedy 
Kontrolní a revizní komise. Dále byla na pořadu analýza a diskuze, ohledně úspěšnosti 
kandidátů na volitele za OSPEA, kterou vypracoval pan Feigel. Analýza k

Informace z jednání na DP a.s. Praha - p. Růžička informoval o střídacím bodě Hra
čanská, bude dovybaven, zde nebude výpravčí. 

pan Roubal informoval o kontrole z MZ, plánu vedení SLL snížit i
stabilizovat profese, další jednání bude 9. 6. 2022.

Olomouc – pan Bičan pozval členy OSPEA na každoroční akci 

pojištění PN – pan Feigel znovu informoval o vzniku nového pojištění při 
ČPP, kde se pojištěným individuálně vypočítá na základě osobních 

údajů částka na pojištění. Stále máme i pojištění u Colonnade, nezaniklo. Platby za 
pojištění se posílají na účet OSPEA, odkud se pak vyplácí hromadná faktura.
možno pojistit i dopravní nehody. 

6.Informace o zřízení nového účtu OSPEA Moneta Bank – p. Feigel uvedl, že z
balíčku finančních služeb, založí účet OSPEA u Moneta Bank. Účet u ČSOB 

bude zrušen, až budou sjednány nové podmínky vedení účtu. 

né schválení příspěvku na ozdravný pobyt – pan Jambor požádal o 
uhrazení celého pobytu svých dětí, doloženo lékařskými zprávami. Usnesením č. 04
22, bylo rozhodnuto poskytnout plnou výši příspěvku na rehabilitační pobyt dětí.

informace o zřízení nových stránek, usnesení č. 06
. Stránky budou mít roční náklad 6.000.-Kč, předáno ještě k posouzení Revizní a 

22 zrušení schůze 07/22 a 08/22, projednávání per roll
22 poskytnutí finanční částky 9000 .- na kulturní akci v Opavě 

22 účast předsedy Ospea na jednáních v DP Praha
22 plná úhrada pobytu Denis a Dominik Jamborovi
22 vložení textu do vyúčtování za VPN 
22 spuštění webových stránek a náklad 6.000 Kč ročně

  

Uvítání na schůzi OSPEA panem předsedou, předání slova panu Tocháčkovi.  
vysvětlil postup z pohledu 

nahlédnutí u předsedy 
ohledně úspěšnosti 

. Analýza k nahlédnutí 

informoval o střídacím bodě Hrad-

ánu vedení SLL snížit in-
. 

pan Bičan pozval členy OSPEA na každoroční akci 

pan Feigel znovu informoval o vzniku nového pojištění při 
pojištěným individuálně vypočítá na základě osobních 

údajů částka na pojištění. Stále máme i pojištění u Colonnade, nezaniklo. Platby za 
pojištění se posílají na účet OSPEA, odkud se pak vyplácí hromadná faktura. U ČPP 

p. Feigel uvedl, že z důvodu 
balíčku finančních služeb, založí účet OSPEA u Moneta Bank. Účet u ČSOB 

pan Jambor požádal o 
uhrazení celého pobytu svých dětí, doloženo lékařskými zprávami. Usnesením č. 04-06-
22, bylo rozhodnuto poskytnout plnou výši příspěvku na rehabilitační pobyt dětí. 

usnesení č. 06-06 -22 bylo 
posouzení Revizní a 

zrušení schůze 07/22 a 08/22, projednávání per rollam 

22 účast předsedy Ospea na jednáních v DP Praha 
Jamborovi 

22 spuštění webových stránek a náklad 6.000 Kč ročně 



 

 
 

07-06-22 čerpání právní p
 
Všechna usnesení schůze OSPEA byla schválena, dokumentace k
v kanceláři OSPEA. 
 
10. Hosté na schůzi OSPEA – Mgr.
další právní zástupce OSPEA. Kontakt po domluvě a vyplnění dokumentu o poskytnutí
pomoci bude zaslán následovně.
 
 Ing. Petr Hubený odbor Skladové hospodářství 
skladových zásobách, byl pozván vedoucí
aktuální informace o skladových zásobác
běhla diskuze a dotazy, je nutné řeš
vady ve výstroji, aby bylo možné dojednat s
 
 
11. Různé a diskuze – diskuze
 
 
 
 
 Příští schůze 7. 9. 2022
 
 Zapsala Monika Sládková

 

22 čerpání právní pomoci po 12. měsících členství na soukromý spor

í schůze OSPEA byla schválena, dokumentace k nahlédnutí po 

Mgr. Pavel Ruffer byl představen předsednické základně jako 
další právní zástupce OSPEA. Kontakt po domluvě a vyplnění dokumentu o poskytnutí
pomoci bude zaslán následovně. 

Ing. Petr Hubený odbor Skladové hospodářství - na základě množících se dezinformací o 
skladových zásobách, byl pozván vedoucí oddělení 400610 – Centrální sklady
aktuální informace o skladových zásobách a dalších postupů v oblasti oděvní výstroje. Pr
běhla diskuze a dotazy, je nutné řešit výstroj na svých střediscích a reklamovat písemně z
vady ve výstroji, aby bylo možné dojednat s dodavateli nápravu a požadované změny. 

diskuze o plánovaných akcí OSPEA, licence VPN prodloužení na 2 roky. 

7. 9. 2022 formou distanční 

Zapsala Monika Sládková 

  

omoci po 12. měsících členství na soukromý spor 

nahlédnutí po domluvě 

Ruffer byl představen předsednické základně jako 
další právní zástupce OSPEA. Kontakt po domluvě a vyplnění dokumentu o poskytnutí právní 

na základě množících se dezinformací o 
Centrální sklady pro vysvětlení 

h a dalších postupů v oblasti oděvní výstroje. Pro-
cích a reklamovat písemně zá-

dodavateli nápravu a požadované změny.  

licence VPN prodloužení na 2 roky.  


