Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP
Konané dne:
Přítomni:

6. 1. 2016
viz prezenční listina

Program
1. Předseda ZO VOS UJEP přivítal přítomné a představil parlamentu Mgr. Jana Musila, který po odchodu
Mgr. Šolcové přebírá agendu úsekového důvěrníka pro FF a PřF UJEP.
2. Proběhlo krátké zhodnocení bodů z minulé schůze (konané dne 2. 12. 2015), ke kterým byly vzneseny
následující připomínky:
a. kladně byl hodnocen tradiční vánoční výlet do Drážďan. Diskuse proběhla nad možností jeho
dalšího naplánování mimo výukové dny v ZS tak, aby se mohli zájezdu účastnit i akademičtí
pracovníci UJEP.
b. Předseda vyzval přítomné, aby ve svých úsecích připomněli, že proplacení vstupenek na Ústeckou
forbínu je možné nárokovat u pí. Klomínkové nejpozději do 8. 1. 2016.
c. Dr. Nangolo z FVTM byl písemně seznámen s rozvázáním pracovního poměru.
d. Dr. Majrich informoval přítomné, že vedení UJEP (+ v kopii i předsedovi AS UJEP) byl odeslán dopis
Dr. Brožka (návrh na jednání o zvyšování mezd v roce 2016).
3. Předseda ZO VOS UJEP s přítomnými projednal harmonogram odborové konference, která se bude
konat dne 13. 1. 2016 od 14:00 v budově H (v Kampusu UJEP), místnost H5.
a. Ti, kteří chtějí pomoci s přípravou občerstvení, se mohou dostavit již v 13:00 h.
b. Pí. Klomínková byla vyzvána, aby připravila zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2015 + výhled čerpání
pro rok 2016. Součástí zprávy bude i informace o stavu odborové organizace (počet členů a jejich
momentální stav).
c. Pí. Novotná připraví zprávu o kulturních aktivitách pořádaných odbory v posledním období.
d. Předseda ZO VOS vytvoří pozvánku a skrze úsekové důvěrníky ji rozešle všem delegátům
konference.
e. Pí. Heřmanová přečte znění dopisu Dr. Brožka ohledně navyšování mezd.
f. Volební lístky připraví předseda ZO VOS UJEP.
4. Byl vytvořen následující harmonogram konference:
Zpráva o čerpání rozpočtu + výhled na následující rok
Zpráva o kulturních akcích
Zpráva o žádosti k navýšení mezd
Zpráva ohledně projednávání nové kolektivní smlouvy
Volba tříčlenné volební komise
Volba nového výboru ZO VOS UJEP
Diskuse/různé
5. Výročí:
jméno:
PhDr. Ivo Brožek

věk:
65 let

výše peněžního daru:
1 000 Kč
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

6. Příští schůze parlamentu ZO VOS UJEP se koná ve středu, dne 17. 2. 2016 od 14:00 v budově H
v Kampusu UJEP, místnost bude upřesněna.
Ing. Petr Majrich, Ph.D.
předseda ZO VOS UJEP
Zápis provedl: Mgr. Jan Musil
v Ústí nad Labem, dne 6. 1. 2016

