
 

 
Zápis ze schůze Oblastní výkonné rady OS ČČK Praha 1 

ze dne 23.5.2018 
č.3/2018 

 
Účast: viz prezenční listina. 
 
Program: 
OVR schválila program 

1. Schválení elektronického hlasování - neobsazeno 
2. Aktivity na území MČ Praha 13 

a. proběhla schůzka se zástupcem starosty Ing. Jarošem 
b. požádáno o grant u NF Veolia na projektové dny, ty budou           
realizovány dle přidělení financí 
c. komunitní centrum - pokračovat v přípravě žádosti na podzimní         
kolo grantů v případě možnosti získat vhodné prostory, popř. získání          
vhodných menších prostor za komerční nájem 

3. OVR schválila navýšení mezd zaměstnanců Ú OS ČČK o míru inflace za r. 2017, 
tedy o 2,5 % od 1.5.2018. 

4. OVR vzala na vědomí jmenování Jiřího Eichlera velitelem humanitírní jednotky 
OS 

5. Informace o činnosti OS: 
a. programová činnost - plněno dle plánu, proběhl velký zásah HJ, 
soutěž mladých zdravotníků a další akce 
b. kurzy PP - probíhá v obdobném rozsahu jako v roce 2017, 
pozitivně se projevili nové prostory Koubkova 
c. hospodaření OS probíhá dle schváleného finančního plánu 
d. nový e-shop se pozitivně projevil snížením náročnosti vystavování 
faktur 
e. plnění grantu na krizovou připravenost - proběhl nákup mobilního 
asistenčního centra, probíhá polep a dovybavení 
f. GDPR - proběhla aplikace zásad do činnosti OS, dokončuje se 
směrnice, proběhlo proškolení zaměstnanců, členů a dobrovolníků 

6. OVR vzala na vědomí rezignaci Petra Bernata na funkci jednatele 1. MS. OVR 
pověřila ředitelku Ú OS, aby projednala s předsedkyní 1. MS další zajištění 
činnosti. Zaměstnanci Ú OS budou vypomáhat 1. MS s evidencí členů a 
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spolkovou činností. 
7. OVR schválila tento zápis 

 
 
 

Zapsal: Martin Srb 
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