
Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP 
 
Konané dne: 12.6.2013 
 

Přítomni: viz. prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Byla projednána organizační změna na úseku správy kolejí a menz UJEP za účasti Ing. 
Luďka Cyhelského a pana Jaroslava Nerudy. Podrobnosti viz příloha dopisu Ing. 
Cyhelského, předsedovi VOS UJEP Ing. Majrichovi, Žádost o projednání zrušení 
pracovního místa z důvodu organizační změny na SKM UJEP.  

 Koleje mají příjmy pouze z pronájmů a nemají možnost čerpat odjinud. Pro čerpání 
doplňkové činnosti musí koleje vykazovat zisk. Proto bylo přistoupeno k redukci 
pracovních míst. Dva zaměstnanci souhlasili s rozvázáním pracovní smlouvy dohodou, 
jeden odmítl, a to pan Jaroslav Neruda, který dostal prostor pro vyjádření. Dle jeho 
názoru je diskriminován z důvodu věku, protože je pro práci lépe kvalifikován než 
zaměstnanci, kteří zůstali zaměstnáni.  

 Rozhodnutí vedení SKM je dle parlamentu VOS UJEP ze sociální stránky pochopitelné, 
ovšem z kvalifikační stránky ne právě optimální. 
Na SKM se budou výhledově zřejmě rušit další pracovní místa, z důvodu úbytku počtu 
ubytovaných studentů. 
Záležitost byla projednána a vyjádření VOS UJEP bude zasláno oběma stranám. 

 
2.  Od 1.9.2013 bude otevřena školka při UJEP. Tato školka bude umístěna v prostorech 

budovy bývalého Univerzitního knihkupectví v ul. Vaníčkova - Brněnská, v Ústí n. L. 
Provozní doba:  Po - Pá,  7:30 - 16 h. 
Počet dětí:  15 
Cena:  2.500,- Kč/měsíc 
Stravování: 

 
I. dovozem jídla od spol. Fokus. Jídlo se hradí zvlášť. 
II. rodiče pro své dítě připraví jídlo a dají mu ho s sebou do školky. Ohřátí jídla ve školce 
 bude možné 

 
Přihlášky dětí přijímá: 
Ing. Jana Janáková,  e-mail: jana.janakova@ujep.cz,  tel. 475 28 6357 
Bc. Zdenka Mikšovská,e-mail: zdenka.miksovska@ujep.cz, tel. 475 28 6311 
 
Ve školce bude možné se přihlásit na zájmové kroužky pod vedením doc. PhDr. Renaty 
Šikulové, Ph.D. a jejích studentek z PF.  
Garantem školky bude také p. Krbcová ze sdružení FOKUS Labe. 
Po úspěšném rozjezdu školky bude možné i hlídání dětí doma. 

 
3. Ing. Brožek prezentoval článek z časopisu MU Brno, ve kterém se psalo o nové kolektivní 

smlouvě zaměstnanců MU Brno. Smlouva je velmi výhodná a mohla by nám být inspirací 
pro tvorbu nové kolektivní smlouvu UJEP. Bc. Mikšovská VOS zatím kvůli novému návrhu 
kolektivní smlouvy nekontaktovala. 



4.   Životní výročí. 

 Jméno:      Věk:  Výše peněžního daru: 
  
 Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.   80 let  1.000,- Kč 
 Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.   60 let  1.000,- Kč 
 Jaroslav Miltr     90 let  1.000,- Kč 
 Lenka Klomínková    50 let  2.000,-  Kč 
 Alena Grivalská     60 let  1.000,- Kč 
   
 Hlasování:   Souhlasím 11 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0 
 

5. Příští schůze parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 18.9.2013 od 14 hod. Místnost 
bude upřesněna. 

 
 
          Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP 
 
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová 
V Ústí nad Labem dne 12. 6 .2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


