ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PARLAMENTU VOS UJEP
Konaného dne:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:

18. 01. 2012 od 14:00 hod.
Kampus, Pasteurova 7, Ústí n. L. budova H, učebna H2
viz. Prezenční listina
---

Program:
1.

Dne 15. února 2012 se koná XX. sjezd VOS v Praze v DOS. Každá ZO musí vyslat 1
delegáta na každých i započatých 100 členů. Za naši ZO byli zvoleni Ing. Majrich a PaedDr.
Kyslík.
pro – proti – zdržel se

Hlasování:

10 – 0

- 0

2.

Členové parlamentu byli informováni o průběhu jednání výboru VOS ze dne 15.12.2011
a jednáním kontrolní komise VOS ze dne 11.11.2011 v Praze, zasláním obou zápisů
e-mailem dne 5.1.2012.

3.

Přítomní členové parlamentu byli informováni o termínu konzultací, k rozpočtu na rok 2012,
součástí s vedením UJEP za účasti představitelů VOS, předsedy a místopředsedy AS
UJEP, členů ekonomické skupiny AS UJEP dne 19.03.2012. Konzultací se za ZO VOS
zúčastní Ing. Majrich a PhDr. Brožek.

4.

Dne 28.05.2012 se v Praze uskuteční seminář na téma: Vybrané kapitoly zákoníku práce
(vznik, změny a skončení pracovního poměru). Seminář je otevřený pro všechny zájemce
z řad členů VOS. Seminář je hrazen ze zdrojů projektu Posilování sociálního dialogu, který
zajišťuje EU, Evropský sociální fond v ČR a Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost. Členové ZO VOS, kteří by se chtěli zúčastnit tohoto semináře, ať se
přihlásí u předsedy ZO VOS Ing. Majricha – email: petr.majrich@ujep.cz.

5.

Dne 13.1.2012 byla členům parlamentu a úsekovým důvěrníkům zaslána nabídka tří
vybraných divadelních představení v Praze. O žádné z vybraných představení nebyl zájem.
Byl však vznesen návrh, nejezdit za představením do Prahy, ale vybrat představení
v divadle v Ústí n. L. Úsekoví důvěrníci na svých úsecích projednají, vyberou a nabídnou
divadelní představení, o která by byl mezi členy ZO zájem. I. představení v divadlech
v Praze (sobota odpoledne), a II. představení v divadle v Ústí n. L.

6.

Členové parlamentu byli seznámeni s písemnou zprávou z poznávacího zájezdu Slovensko
2011, kterou předložil Ing. Majrich, jako spoluorganizátor tohoto zájezdu.

7.

Členové parlamentu byli seznámeni se Zprávou o hospodaření ZO VOS UJEP v Ústí n. L.
za rok 2011, vypracovanou pí. Klomínkovou. Viz. příloha zápisu.

8.

Členové parlamentu byli seznámeni s Návrhem rozpočtu ZO VOS UJEP na rok 2012
vypracovaný pí. Klomínkovou. Navržený rozpočet byl s ohledem na předpokládané příjmy,
s přihlédnutím k počtu členů ZO VOS, a s přihlédnutím k připravovaným akcím v rámci ZO
upraven a aktualizován. Upravený rozpočet ZO VOS na r. 2012 byl následně schválen. Viz.
příloha zápisu.
pro – proti – zdržel se

Hlasování:
9.

10 – 0

- 0

Projednání návrhu na úhradu dopravy pro členy ZO VOS, kteří se zúčastní připraveného
poznávacího zájezdu Slovensko 2012. Náklady na dopravu autobusem po celou dobu

zájezdu jsou rozpočteny na 1.600,- Kč/osobu. Úhrada této částky nebyla ze strany
některých členů parlamentu ZO VOS akceptovatelná. Při projednávání byly dalšími členy
navrženy dvě alternativní částky, 500,- Kč a 1.000,- Kč. Při následném hlasování byla
schválena částka 1.000,- Kč/člena ZO VOS.
pro – proti – zdržel se

Hlasování:

6 – 4

- 0

10. Sociální fond a INIšeky: na jednání kolegia rektora 3.1.2012 z důvodu snížení dotace na
rok 2012 vznesen návrh na úsporu finančních prostředků nevyplácet na UJEP UNIšeky,
čímž by se získaly prostředky na mzdy několika zaměstnanců. PhDr. Brožek na základě
těchto informací jednal dne 9.1.2012 s pí. kvestorkou Ing. Janákovou. Ta vysvětlila, že
děkani fakult a ředitel ÚZS mají sdělit do 20.1.2012 k této problematice názor své součásti,
neboť postup na UJEP musí být jednotný (tady jde o to, jaký názor bude většinový).
(Netýká se výplaty UNIšeků za rok 2011).
11. Podpisy za členy ZO VOS při jejich nepřítomnosti při přebírání poukázek apod. jejich
úsekovými důvěrníky tzv. v.z. Ve výjimečných případech lze převzít dárkovou kartu,
poukázku do Městských služeb apod. od odborové organizace proti podpisu v zastoupení.
Přebírající podepsaná osoba ručí za předání nepeněžního plnění členu ZO VOS - příjemci.
12. Návrhy odměn:
Jméno:
Doc. Š. Michna

Věk:
50 let

Výše peněžního daru:
2.000,- Kč

13. Příští jednání parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 22.února 2012 od 14 hod.
Místo jednání bude dodatečně upřesněno.

Zapsal:
PaedDr. Jan Kyslík
V Ústí nad Labem dne 18.1.2012

Ing. Petr Majrich
předseda ZO VOS UJEP

