Zápis ze schůze parlamentu VOS UJEP
Konané dne: 30.5.2012
Přítomni:

viz. prezenční listina

Program:
1. Projednáno plné uhrazení ceny vstupenky na divadelní představení v Severočeském
divadle opery a baletu, namísto 200,- Kč bude uhrazeno 340,- Kč na osobu.
2. Členové odborového úseku přírodovědecké fakulty přešli pod úsek odborové důvěrnice
FF UJEP Mgr. Hany Šolcové.
3. Byl projednán anonymní dopis, který VOS UJEP obdržel od kolektivu recepce. Pracovnice
se dotazovaly, zda mají nárok na pořízení a uhrazení pracovních pomůcek
zaměstnavatelem. Jednalo se o pořízení pevné pracovní obuvi z důvodu zavírání oken ve
vyšších patrech budovy. Ing. Majrich toto konzultoval s pracovníkem BOZP p. Hanžlem
a došli k následujícím závěrům – dle pracovní smlouvy zaměstnankyň vrátnice, které jsou
vedeny jako vrátná/vrátný, nemají na toto nárok, protože nepracují v nebezpečném
prostředí či nemají nebezpečné pracovní podmínky. Výjimkou by byl stejnokroj,
předepsaný zaměstnavatelem. P. Hanžl by se měl přijít na jejich pracoviště podívat a dát
zaměstnankyním písemné vyjádření a doporučení. Zatím by pracovnice vrátnice neměly
okna zavírat, protože to není jejich pracovní náplní, a měly by vše pouze nahlásit
bezpečnostní agentuře.
4. Paní J. Šrejberová měla dodat písemné informace o sponzoringu indického studenta.
Z důvodu nemoci vše dodá na příští schůzi VOS UJEP. Student je sponzorován
prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha.
5. Od 01. 05. 2012 byl PhDr. Ivo Brožek jmenován ředitelem Vědecké knihovny UJEP. Od
1.1.2013 by pod vědeckou knihovnu UJEP měli přejít pracovníci i fondy knihoven
jednotlivých součástí. Dr. Brožek oznámil tuto zamýšlenou strukturální změnu a s tím
související organizační opatření, tj. zřízení VK UJEP za současného rušení fakultních
knihoven, s cílem získat písemný souhlas odborové organizace k postupu:
- podle ust. § 40 ZP, tj. jménem univerzity uzavřít se zaměstnanci fakultních knihoven
dohody o změně obsahu pracovního poměru za účelem jejich pracovního zařazení v UK
UJEP,
- případně k postupu dle § 46 ZP, tj. převedení na jinou práci,
- a pro případ postupu dle ust. § 43, odst. 1 ZP, tj. přeložení
Dr. Brožek informoval, že všech 20 pracovních míst by mělo zůstat zachováno, se
zaměstnanci bude jednáno, budou uzavřeny dohody o změně pracovní smlouvy
(v případě, že zaměstnanec nebude chtít pracovat v univerzitní knihovně, bude s ním
rozvázán pracovní poměr dohodou a obdrží odstupné). K přestěhování knihoven do nové
budovy by mělo dojít pravděpodobně v období listopad 2012 – leden 2013.
Jednotlivé fakulty si i nadále budou hradit nákup knih ze svého rozpočtu.

6. Dne 31. 05. 2012 se bude v Praze v budově DOS konat seminář Vybrané kapitoly zákoníku
práce I. Za VOS UJEP se semináře zúčastní PhDr. I. Brožek a PaedDr. J. Kyslík.
7.

Různé:

a) Výročí:
Jméno:
Z. Peřinová
A. Medřická
M. Čermáková

Věk:
55 let
55 let
65 let

Výše peněžního daru:
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč

Hlasování: Souhlasím 10 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0
b) Byla odsouhlasena výplata odměn pro členy parlamentu VOS dle pravidel hospodaření
VOS UJEP na příští schůzi parlamentu.
c) Příští schůze parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 27. 06. 2012 od 14 hod.
v Kampusu v budově H, učebna H2.

Ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová
V Ústí nad Labem dne 30. 05. 2012

