
Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP 
 

Konané dne: 4. 2. 2015 
 

Přítomni: viz. prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Dne 18. 2. 2015 se v Praze koná XXI. Sjezd VOS. Za ZO VOS UJEP se musí účastnit  
2 zástupci. Za UJEP se zúčastní Dr. Majrich a Dr. Kyslík.  

 

2. Parlament ZO VOS projednal volbu nových členů/členek revizní komise. Byla navržena 
paní Hana Petráčková, pracovnice studijního oddělení FVTM UJEP a členka odborů.  

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
  

 Úsekoví důvěrníci obešlou do příští porady členy svých úseků s dotazem, zda by měl 
někdo o tuto funkci zájem. Je nutné vybrat a zvolit druhého člena do revizní komise. 

 

3. Úsekoví důvěrníci ZO VOS UJEP obdrželi e-mailem zprávu o hospodaření ZO VOS v roce 
2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015, které připravila p. Lenka Klomínková. Zpráva bude 
předána revizní komisi ke kontrole.  

  

4. Byl předložen návrh na uskutečnění zájezdu do pražské ZOO v termínu 9. 5. 2015. Zájezd 
by organizovala paní Petráčková, VOS by hradil autobus pro 1 člena a 1 rodinného 
příslušníka. Úsekoví důvěrníci s nabídkou obešlou členy a zjistí předběžný zájem o tento 
zájezd. 

 

5.  Po doplnění členů revizní komise bude na centrálu VOS odeslán evidenční list ZO VOS 
UJEP. 

 

6.  K aktualizaci kolektivní smlouvy neobdržel Dr. Majrich od členů VOS zatím jen dva návrhy 
k jejímu doplnění. Vedení UJEP svůj návrh zatím nepředstavilo, ale zřejmě půjde spíš  
o zkrácení než o doplnění celého dokumentu. Členové ZO VOS UJEP mohou své návrhy 
zaslat Dr. Majrichovi mailem. 

 

7. Výročí: 
Jméno:  Věk:      Výše peněžního daru: 
Alena Trefilová 27. 2. 2015  odchod do důchodu  2.000,- Kč 

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

8. Úsekoví důvěrníci zjistí u členů svého úseku zájem o tzv. „plavenky“ a tuto informaci 
předají p. Klomínkové. Na plavenky nemají nárok členové v důchodu, členky na mateřské 
dovolené ano. 

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

9. Příští schůze parlamentu ZO VOS UJEP se koná ve středu dne 4. 3. 2015 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 4. 2. 2015 


