Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP
Konané dne: 8. 4. 2015
Přítomni:

viz. prezenční listina

Program:
1. Parlament ZO VOS projednal navržení p. Lenky Láchové do funkce úsekové důvěrnice
místo p. Tiché, která ukončila členství v ZO VOS UJEP. P Láchová byla také navržena jako
členka revizní komise ZO VOS UJEP:
Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Bylo schváleno konání zájezdu do ZOO v Praze. Zájezdu se zúčastní celkem 41
přihlášených osob (17 členů VOS, 24 rodinných příslušníků).
3. Unišeky + (FKSP)
Unišeky +, které obdrželi zaměstnanci UJEP, jsou jiného typu než v minulých letech,
a proto je omezenější možnost jejich uplatnění. Vedení ZAMO ústně argumentuje tím, že
dříve byly zakoupeny a vydávány šeky špatného typu, proto od letošního roku došlo ke
změně. Ze směrnice UJEP ovšem nevyplývá, že unišeky musí být ve variantě FKSP. Proto
se parlament VOS domnívá, že takto zásadní změna měla být předem projednána se
zástupci odborů a také stanovena dodatkem k předmětné směrnici UJEP. Dr. Majrich
tedy požádá vedení ZAMO o písemné vyjádření a zdůvodnění toho, proč byly zakoupeny
šeky FKSP, ačkoliv UJEP má pouze sociální fond, nikoliv FKSP.
4. 24. 3. 2015 se uskutečnilo projednání návrhu rozpočtu součástí UJEP. Jednání se za VOS
UJEP zúčastnil Dr. Majrich. Některé fakulty byly v zájmu vytvoření vyrovnaného rozpočtu
nuceny sáhnout do fondu provozních prostředků. Kolegium rektora, rozpočty schválilo.
5. Doc. Chvátalová a Bc. Mikšovská připravují návrh nové kolektivní smlouvy, který bude
předložen parlamentu VOS k projednání a případnému doplnění. Za ZO VOS zpracoval
návrh KS s připomínkami Dr. Kyslík. Dle doporučení centrály VOS v Praze by řetězení
pracovních smluv na dobu určitou, by nemělo být součástí KS, ale mělo by zůstat ve
formě jejího dodatku.
Dr. Majrich si vyžádá od Bc. Mikšovské vyhodnocení Dohody o jiném postupu při
zakládání pracovního poměru na dobu určitou, a jak se tato dohoda za dobu své platnosti
osvědčila.
Různé:
Dr. Brožek upozornil na nutnost aktualizace informačních odborových nástěnek
v jednotlivých budovách UJEP.
Úsekoví důvěrníci by měli získat e-mailové adresy od všech členů svého úseku, aby jim
mohli posílat důležitá sdělení.

P. Klomínková:
P. Klomínková přepracovala návrh rozpočtu ZO VOS UJEP pro rok 2015 dle požadavků
centrály VOS. Z důvodu navýšení odvodu na 1 člena z 230,- Kč na 300,- Kč byla navýšena
odvedená částka z 28.000,- Kč na 33.000,- Kč.
Výročí:
Jméno:

Věk:

Výše peněžního daru:

Václava Kormaníková
PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.

50 let
70 let

2.000,- Kč
1.000,- Kč

Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Příští schůze parlamentu ZO VOS UJEP se koná ve středu dne 6. 5. 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 8. 4. 2015

