
Zápis ze schůze parlamentu VOS UJEP 
 
Konané dne: 16.01.2013 od 14 hod. 
Místo konání: Kampus, MFC – 01.41, Pasteurova 1, Ústí n. L. 
 
Přítomni: viz. Prezenční listina 
 
Program: 

 
1. Projednání ukončení pracovního poměru paní Marcely Salakové Mouchové na pozici 

personalistky zaměstnaneckého odboru UJEP, z důvodu zrušení tohoto pracovního místa, na 
základě dopisu kvestora UJEP – Informace o plánovaných organizačních změnách na rektorátu 
UJEP, ze dne 31.10.2012. Všichni přítomní byli seznámeni s obsahem tohoto dopisu. (viz. příloha 
tohoto zápisu). 

 K jednání se dostavila Bc. Z. Mikšovská jako zástupce kvestora, a paní M. Salaková Mouchová. 
 Bc. Mikšovská seznámila přítomné, proč vedení UJEP přistoupilo k tomuto kroku zrušení místa 

personalistky na UJEP. 
 Pí. Salaková Mouchová seznámila přítomné se svým stanoviskem k této personální změně  

a s obsahem svého Otevřeného dopisu vedení UJEP a předsedovi VOS UJEP (viz. příloha tohoto 
zápisu), ve kterém podrobně popsala historii a sled událostí na personálním odd. ZAMO UJEP od 
svého nástupu do pracovního poměru, přes mateřskou a rodičovskou dovolenou až po její 
výpověď z pracovního poměru na UJEP.  

 Členové parlamentu VOS UJEP při projednávání této záležitosti konstatovali, že na základě 
předložených informací nebude tato záležitost uzavřena, ale bude připraven návrh dalšího 
postupu pro jednání s vedením UJEP. Podklady zpracuje a připraví PaedDr. Kyslík. 

 
2.  Předseda VOS UJEP informoval o nezbytnosti provést aktualizaci identifikačních údajů nového 

sídla ZO VOS UJEP z důvodu změny adresy, včetně zhotovení nového razítka.  
 
3.   Pí. Klomínková přednesla Zprávu o hospodaření ZO VOS UJEP za uplynulý rok 2012, a předložila 

Návrh rozpočtu na rok 2013. Po krátké diskusi byly oba dokumenty při hlasování schváleny.
            

           Pro – Proti – Zdržel se
            10   –   0   -    0  

 
4.  Předseda VOS UJEP informoval o Harmonogramu přípravy rozpočtu UJEP na rok 2013 a rozpočtu 

fakult. Dne 26.3.2013 – konzultace rozpočtu UJEP a fakult za účasti vedení UJEP, předsedy AS 
UJEP, předsedy VOS, atd. Dne 2.4.2013 – schválení rozpočtu UJEP kolegiem rektora za účasti VOS. 

   
5.  Výročí: 
  Jméno:    Věk:   Výše peněžního daru: 
  Jana Šittlerová   55 let   1.000,- Kč 
  Alena Trefilová   60 let   1.000,- Kč  
           Hlasování:  10   –   0   -    0 
      
6.  Příští zasedání se uskuteční dne 06.02.2013 od 14 hod. v Kampusu, místnost bude upřesněna.  
 

 
 
           Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP 
V Ústí nad Labem dne 16.01.2013 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 


