
ZÁPIS ZE SCHŮZE VOS UJEP 

Konané dne:   3. dubna 2013 

Místo konání: Kampus, budova VIKS, učebna N4 

Přítomni:   viz. prezenční listina 

Program: 

1. Ing. Majrich informoval přítomné o obdržení pozvánky na Aktiv předsedů VOS (koná se 

30.  dubna 2013 v Praze), na němž bude projednávána novela VŠ zákona a vyzval je 

k přednesení případných dotazů, které by mohl následně na aktivu předložit k zodpovězení.  

 Za VOS UJEP se této akce zúčastní ing. Majrich. 

 

2. Ing. Majrich dále informoval o jednání zacíleném na projednávání rozpočtu UJEP, které 

proběhlo v rámci Kolegia rektora dne 2. 4. 2013. Všechny součásti UJEP předložily 

vyrovnaný rozpočet. Další informace se týkala změn v přepočtu dotací na studenta, jež 

chystá MŠMT ČR. Bližší informace ohledně projednávané problematiky viz. zápis 

z kolegia rektora. 

 

3. Mezi členy VOS UJEP proběhl brainstorming na téma agitace nových členů VOS. 

Konkrétní kroky zatím nebyly formulovány. 

 

4. Byl projednán dotaz ohledně výplatních lístků, který iniciovala FŽP (údajný nesoulad 

s platným zákonem). Správné řešení je nyní popsáno na stránkách ČMKOS. Vyplynulo 

z něj, že je na UJEP v tomto směru uplatňován postup dle litery zákona, pouze není 

aplikováno 100%-ní zabezpečení. Pan kvestor ing. J. Uhman postoupil tuto záležitost 

k finálnímu dořešení (zakryptování výplatnic) Mgr. B. Palíkové, vedoucí CI UJEP.  Nyní 

se čeká na vyjádření z CI. 

 
5. Úsekoví důvěrníci VOS byli vyzváni, aby na svém úseku zmapovali zájem o divadelní 

představení KLEOPATRA, které se uskuteční v 21. června 2013 od 20 h. v Letním kině 

v Ústí n. L. VOS UJEP přispěje 200,- Kč na 1 vstupenku pro člena VOS. 

 Vstupenky na tuto akci zajišťuje a případné dotazy podá pí. A. Novotná (kontakt: 

anna.novotna@ujep.cz) 

 



6. Pí. Klomínková připomněla úsekovým důvěrníkům povinnost odvést příspěvky za členy 

VOS - důchodce a matky na MD do konce května 2013. 

 

7. Životní výročí: 

 Jméno:    Věk:   Výše peněžního daru: 

 GÁBELOVÁ Pavla (FSE)  60 let    1.000,- Kč 

 Hlasování:        Pro  - Proti   -   Zdržel se 
                  10   -      0      -      0 
 

8. Termín příští schůze VOS byl stanoven na 15. května 2013 od 14.00 hod., místnost bude 

dodatečně upřesněna. 

 
 
           Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP 
 
 
Zapsala: Eva TICHÁ 


