
ZÁPIS ZE SCHŮZE VOS UJEP 

konané dne 10. prosince 2013 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Ing. Majrich informoval přítomné o chystaném zájezdu na Slovensko v roce 2014. 

2. Byl projednán způsob organizování kulturních akcí členů VOS. Nutný dostatečný časový předstih, 
úhrada pouze řádnému členovi ZO VOS do maximální výše 200,- Kč. 

3. Na základě požadavku p. Peřinové byl schválen příspěvek na koncert skupiny Fešáci, který se bude 
konat v prosinci 2014 a to 200,- Kč - pouze  řádnému členovi VOS. 

  Hlasování: 10 pro – zdržel se 0 – proti 0 

4. Bc. Zdenka Mikšovská, vedoucí zaměstnaneckého odboru UJEP, informovala přítomné o platnosti 
zákona č. 155/2013 Sb, kterým se mění Zákoník práce. Jedná se o znovu vrácení výjimek při 
uzavírání pracovního poměru na dobu určitou (např. MD, RD, sezónní práce atd.). Z tohoto důvodu 
je nutné uzavřít písemnou dohodu mezi UJEP a VOS při UJEP. Návrh znění této písemné dohody 
zašle Bc. Mikšovská Ing. Majrichovi. ZO VOS se s návrhem písemné dohody seznámí, a v případě 
jejího schválení bude za ZO VOS podepsána.  

5. Ing. Majrich: 
- dne 12. 12. 2013 se uskuteční zájezd na Vánoční trhy do Drážďan, vypraven bude jeden autobus 
- přivítal a představil novou členku parlamentu VOS UJEP paní Vladimíru Kofroňovou z Fakulty 

životního prostředí UJEP, která by měla na této pozici nahradit Mgr. P. Bogana.  
      Hlasování: 10 pro – zdržel se 0 – proti 0 
- Byla projednána neúčast členů parlamentu na schůzích. V roce 2014 bude omluvena pouze 

jedna neúčast za pololetí. Jinak neomluveno. Člen parlamentu může za sebe zajistit náhradníka. 
 Hlasování: 10 pro – zdržel se 0 – proti 0 

- Termín další schůze VOS UJEP byl stanoven na 15. ledna 2014 od 14. 00 hodin, místnost č. 
314, budovy „H“ FVTM, ul. Pasteurova 7, Ústí n. L., Kampus 

6. Lenka Klomínková: 
- adopce vodušky červené v ZOO Ústí pro rok 2014, pro členy VOS UJEP je k dispozici 10 

vstupenek 
- předala úsekovým důvěrníkům vánoční poukázky pro členy ZO VOS do Globusu. 

7.  Životní výročí: 
 Prof. J. Cihlář     70 let          výše peněžního daru 1 000,- Kč 
 Dr. O. Fleischmann   55 let    výše peněžního daru 1 000,- Kč 

  Hlasování: 10 pro – zdržel se 0 – proti 0 

 
 

                                                       Ing. Petr Majrich 
                                                        předseda VOS UJEP 

Zapsala: S. Olivová 


