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Zápis ze schůze Oblastní výkonné rady OS ČČK Praha 1 

ze dne 28.2.2017 
č. 2/2017 

Účast: viz prezenční listina. 

 

Program: 

OVR schválila program 

1. Schválení elektronického hlasování - proběhlo hlasování o typu podlahy v 

prostorách Koubkova, OVR schválila vinylovou podlahu 

2. Rekonstrukce prostor Koubkova 

a. rekonstrukce probíhá dle plánu a dle plánovaného rozpočtu 

b. problematická je vysoká vlhkost, která zpomaluje práce 

c. od května budou do prostor přesunuty kurzy první pomoci,                    

kroužek mladých zdravotníků a klub seniorů 

d. bude provedena propaace  v ZŠ a firmách v okolí, bude 

kontaktována MČ Praha 2 s nabídkou výuky pro děti ze ZŠ 

e. pro obyvatele domu bude uspořádána prohlídka s 

občerstvením a minikurzem první pomoci 

f. na přelomu května a června proběhne slavnostní oteření pro 

členy a dobrovolníky 

3. Nový zaměstnanec 

a. Jako nový zaměstnance bude přijata Barbora Miléřová, stávající velitelka 

HJ 

b. Bude pracovat na 50% úvazek, nástup bude dle časových možností 

c. Hlavní agendou bude problematika krizové připravenosti a komunikace s 

cizinci 

4. Účetní SW 

a. Probíhá jednání s ČSOB pro přechod na účet, který by umožňoval výpisy 

ve formátu, který je možno imporotovat do Heliosu 

b. E-shop - proběhne schůzka s M. Dudkem, který nabízí zhotovení e-shopu  

5. Likvidace 2. MS - probíhá příprava závěrečné zprávy, proběhne finalizace na 

schůzce likvidátorky s ekonomkou 

6. Web 

a. proběhly potřebné úpravy webu 

b. bude připravena nabídka na úpravu redakčního systému tak, 

aby umožňoval snadné přidávání fotek 
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7. Příprava volebního valného shromáždění - elektronicky schválen termín 

21.3.2017, pozvánka byla již rozeslána elektronicky, jednotlivé materiály připraví 

a. zpráva o hospodaření - Srbovi 

b. rozpočet - Srbovi 

c. zpráva o činnosti - A. Habltová 

d. plán činnosti na r. 2017 - J. Marková 

8. Aktivity pro seniory - OVR pověřila M. Uzlíkovou a B. Miléřovou schůzkou se 

zástupci seniorských skupiny, kde bude prodiskutováno další směřování aktivit 

pro seniory vč. fundraisingu 

9. OVR vzala na vědomí změnu velitele humanitární jednotky z Richarda Smejkala 

na Barboru Miléřovou, proběhlo slavnostní předání funkce, které bylo ale 

přerušeno ostrým nasazením HJ při evakuaci Terminálu 2 Letiště Václava Havla 

Praha 

10. OVR schválila tento zápis 

 

 

 

Zapsal: Martin Srb 
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