Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP
Konané dne:

5.11.2014

Přítomni:

viz. prezenční listina

Program:
1.

Řetězení smluv na dobu určitou bude řešeno Dohodou o jiném postupu při zakládání pracovního
poměru na dobu určitou, která bude v platnosti po dobu dvou let. Dne 20.10.2014 tuto dohodu za
VOS UJEP podepsal dr. Majrich.

2.

Je nutné připravit aktualizaci kolektivní smlouvy s ohledem na nové právní předpisy platné v ČR.
Z tohoto důvodu jsou všichni členové VOS požádáni, aby své připomínky, návrhy, které považují za
podstatné a měli by být zahrnuty v nové kolektivní smlouvě, zasílali na předsedu VOS UJEP dr.
Majricha e-mailem: petr.majrich@ujep.cz.

3.

Ing. Vojtěch Krump, ředitel Správy kolejí a menz UJEP, požádal parlament VOS o projednání zrušení
pracovního místa zahradníka v rámci Správy a údržby kolejí UJEP (dále SKM). Toto místo zastává pan
Milan Frič. Ke zrušení místa dojde k 31.12.2014. V souvislosti se zrušením místa byla prostřednictvím
zaměstnaneckého odboru prověřována možnost převedení pana Friče do pracovního poměru na jiné
součásti UJEP. Bohužel obdobná pozice resp. kvalifikace není v současné době žádnou ze součástí
poptávána. Zaměstnanec obdrží odstupné.
Projednání se uskutečnilo dne 30.10.2014 v jednací místnosti SKM za přítomnosti dr. Majricha,
L. Klomínkové za VOS UJEP a Ing. V. Krumpa a M. Friče.
Důvodem ke zrušení pracovního místa je snaha SKM zefektivnit provoz a snížit jeho finanční
náročnost. Činnosti zahradníka – údržbu vnějších ploch - bude po zrušení místa pro SKM zajišťovat
OHS rektorátu.

4. Centrála ČMKOS nabízí zájemcům z UJEP školení BOZP. NA UJEP je referentem BOZP nově p. Sabo. Je
třeba jej kontaktovat a zjistit, zda si je vědom toho, že kontroly BOZP by měl konat za účasti
pracovníka odborů.
Zájemci o účast na školení mohou co nejdříve kontaktovat dr. Majricha.
5. Bylo schváleno pokračování předplatného časopisu Sondy Revue pro rok 2015 v částce 540,-/rok.
Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdrželo se
6. Školení pro hospodářky VOS a revizní komisi se uskuteční 13. listopadu 2014 v Praze. Za ZO VOS UJEP
se zúčastní L. Klomínková.
7. Parlament ZO VOS schválil odměny pro členy parlamentu za zimní semestr 2014/15.
Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdrželo se
8. Výročí:
Jméno:
doc. Vladimír Šavel
PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

Věk:
Výše peněžního daru:
65 let
1.000,- Kč
50 let
2.000,- Kč
65 let
1.000,- Kč
55 let
1.000,- Kč
Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdrželo se

9. Příští schůze parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 3.12.2014 od 14 hod, budova
a místnost bude upřesněna.

Ing. Petr Majrich, Ph.D.
předseda VOS UJEP
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová
V Ústí nad Labem dne 5.11.2014

