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

22. 02. 2012 od 14:00 hod.
FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí n. L., učebna 303
viz. Prezenční listina
---

Program:
1.

Dle zápisu z Kolegia rektora ze dne 7.2.2012:
1.4 bod 1.19 z 3. 1. 12 Ing. Janáková seznámila děkany a ředitele s finančními
částkami, které součásti UJEP vynaložily na vyplácení Unišeků zaměstnancům za rok
2011. Ing. Janáková vyzvala děkany a ředitele, aby se vyjádřili, zda chtějí za rok 2012
opět Unišeky vyplácet a v jaké výši. Bylo dohodnuto, že za rok 2012 bude vyplácena
finanční podpora ve formě Unišeků v částce 1 % z hrubých mezd.

2.

Členové parlamentu byli seznámeni se Zprávou revizní komise ZO VOS UJEP ze dne
7. února 2012.

3.

Členové parlamentu byli informováni Ing. Majrichem a PaedDr. Kyslíkem o průběhu
a obsahu hlavních bodů jednání XX. sjezdu VOS konaného dne 15.02.2012 v Praze. Po
obdržení písemného zápisu z jednání XX. sjezdu VOS, bude tento dokument rozeslán mezi
členy parlamentu ZO VOS UJEP.

4.

Přítomným členům parlamentu byl přednesen návrh nabídnout a získat studenty UJEP pro
členství v ZO VOS. Členství studentů v odborových organizacích na zahraničních
univerzitách je velmi rozšířené. Zjistit možnosti získání studentů na českých VŠ pro aktivní
účast na činnostech VOS.

5.

Projednání a schválení finančního příspěvku na studia pro tzv. Adoptivního syna v Indii pro
rok 2012 ve výši 6.000,- Kč.
pro – proti – zdržel se

Hlasování:

9 – 0

- 0

Domluvit s paní Janou Šrejberovou a zajistit na podatelně UJEP přebírání dopisů, které
přicházejí z Indie, aby tato korespondence nebyla vrácena zpět odesílateli z důvodu
nezastižení adresáta, který je v důchodu a není již pracovníkem UJEP.
6.

Návrhy odměn:
Jméno:
Kekrtová Eva
Podlesná Alena

Věk:
50 let
50 let

Hlasování:
7.

Výše peněžního daru:
2.000,- Kč
2.000,- Kč
9 – 0

- 0

Příští jednání parlamentu ZO VOS UJEP se koná ve středu dne 28. března 2012 od 14
hod. Místo jednání bude dodatečně upřesněno.

Zapsal:

V Ústí nad Labem dne 22.2.2012

Ing. Petr Majrich
předseda ZO VOS UJEP

