
Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP 
 
Konané dne: 15.01.2014 
 

Přítomni: viz. prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Dne 12.12.2013 se uskutečnil zájezd na Vánoční trhy do Drážďan. Zájezd až na pár připomínek z řad 
účastníků proběhl bez komplikací. 

 

2.  ZO VOS UJEP je vedena v registru ekonomických osob stále se sídlem na Severní Terase. P. Klomínková 
zjistí, zda je tyto údaje nutné změnit. 
 

3.  Úsekoví důvěrníci byli seznámeni se seznamem členů Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež  
a tělovýchovu. Bylo by dobré je kontaktovat a pokusit se o zajištění jejich podpory, vzhledem 
k možnému snižování rozpočtu pro VŠ. 

 

4.  Dne 12.2.2014 se uskuteční v Praze výroční konference VOS. Za ZO VOS UJEP se zúčastní Ing. Majrich. 
 

5.  Byl rozeslán zápis z jednání výboru VOS Praha v prosinci 2013. Projednávalo se především řetězení 
smluv na dobu určitou (viz zápis VOS UJEP z prosince 2013). Na UTB ve Zlíně byl připraven vzor 
smlouvy, kterou bychom se mohli inspirovat. Bc. Mikšovská zatím předsedovi VOS UJEP žádný návrh 
nedodala. 

 

6.  ZO VOS UJEP má nový web, a to zovos.ujep.cz. Správu má na starosti Ing. Radek  Honzátko, Ph.D. 
Aktualizace webu bude průběžně prováděna, v současné době je nutné opravit uvedené informace.  
Připomínky či doplňující dokumenty je možné zasílat e-mailem Ing. Majrichovi.  

  Zpráva o hospodaření ZO VOS UJEP nebude veřejně zpřístupněna, pro členy ZO VOS bude k nahlédnutí 
u předsedy VOS Ing. Majricha nebo L. Klomínkové. 

 

7.  Byla projednána zpráva o hospodaření ZO VOS UJEP za rok 2013, připravená p. Klomínkovou. Dle 
výsledků je organizace v mírném zisku, protože čerpání bylo menší než plánovaný rozpočet a vešlo se 
do vybraných příspěvků. 

 Hlasování:  Souhlasím 12 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0 

Dále byl projednán plán rozpočtu pro rok 2014, připravený Ing. Majrichem.  

 Hlasování:  Souhlasím 12 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0 

8.  Byla projednána tíživá životní situace člena ZO VOS UJEP p. Hulána (93 let). Bude zjištěno, zda lze na 
jeho situaci uplatnit pravidla o návštěvě dlouhodobě nemocného a čím by mu případně ZO VOS UJEP 
mohla přispět (vitamíny apod.). Po zjištění informací u jeho rodiny bude dále řešeno na příští schůzi. 

 

9. Životní výročí:  přednesla p. Klomínková 

  Jméno:     Věk:   Výše peněžního daru: 

  Jitka Píchová    60 let   1.000,- Kč 
   
  Hlasování:  Souhlasím 12 – Nesouhlasím 0 – Zdržel se 0 
 

10. Příští schůze parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 19.2.2014 od 14 hod. Místnost bude 
upřesněna po zahájení výuky v LS 2013/14. 

 
 
          Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP 
 Zapsala: Mgr. Hana Šolcová 
 V Ústí nad Labem dne 15.1.2014 


