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Zápis ze schůze Oblastní výkonné rady OS ČČK Praha 1 

ze dne 26.1.2017 

č. 1/2017 

Účast: viz prezenční listina. 

 

Program: 

OVR schválila program 

1. Schválení elektronického hlasování — neobsazeno 

2. Rekonstrukce prostor Koubkova - OS obdržel stavební povolení, začínají 

stavební práce 

3. Nový zaměstnanec 

a. Mezi oslovenými osvědčenými dobrovolníky se dosud nepodařilo najít 

vhodného uchazeče 

b. M. Uzlíková připravila dotazník pro zaměstnance pro zjištění agend, které 

bychom rádi přenesli na nového zaměstnance 

c. Po definování pracovních úkolů obešleme stávající členy a dobrovolníky s 

nabídkou práce 

4. Účetní SW 

a. Proběhl upgrade HELIOS RED na vyšší verzi, která je bez omezení 

obratu 

b. Záměrem je elektronizace bankovních výpisů, je nutný přechod na vyšší 

cenový plán v ČSOB 

c. Výhledově by měl prodej kurzů probíhat prostřednictvím e-shopu 

5. Likvidace 2. MS - probíhá příprava závěrečné zprávy 

6. Web - proběhl audit webu, je potřeba věnovat pozornost návrhům, které zaslala 

M. Uzlíková a provést potřebné úpravy 

7. Příprava volebního valného shromáždění - navrženy termín, členové OVR se 

vyjádří 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. Kooptace významné osobnosti do OVR - proběhla diskuse nadané téma, 

konečné rozhodnutí odloženo na příští OVR 
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9. Přesun na emailů apod. na služby google -probíhající dokončovací práce 

10. Oslavy 10 let OS - proběhnou až v roce 2017, A. Habltová rozešle 

dobrovolníkům výzvu, aby navrhli o jakou formu by měli zájem 

11. Další termíny OVR - bude upřesněno elektronickou formou 

12. OVR schválila tento zápis 

 

Zapsal: Martin Srb 
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