
Zápis z vrýroční konference ZO VOS UJEP

Konané dne 31. 1,.2OL7

Přítomni: viz prezenční listina

Program
1. Předseda ZO VOS UJEP přivítal přítomné a představil program konference.

a) Volba volební komise pro doplňující volby do výboru ZO VOS a volba
předsedy komise.

b) Zpráva o činnosti ZO VOS za r.20L6.
c) Představení kandidáta do výboru ZO VOS.
d) Doplňujícívolba do dboru ZO VOS.

e) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a rozpočtový uýhled na r. 2at7.
f) Zpráva o uýsledcích volby.
g) Diskuse.
h) Ustanovení nového výboru ZOVOS.

2. Byla zvolena volební komise pro doplňující volbu člena výboru ZQ VOS UJEP

v následujícím složení:
PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D. / předsedkyně komise
PhDr, Jan Novotný, Ph.D.

Mgr. Květuše Sýkorová

3. Doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D. přednesl zprávu o činnosti odborové organizace
v loňském roce. Zaměřil se na informace o kolektivním vyjednávání k uzavření nové
kolektivní smlouvy. Hovořil o kulturních a sportovních aktivitách, zejména se jednalo

o návštěvu divadelních představení v rámci Ústecké Forbíny, nákup poukázek do
zaíízení Městských služeb v Ústí n. L. a každoroční vánoční zájezd do Drážd'an. Každý
člen naší zo také obdržel vánoční dárkovou kartu.

4. Proběhlo představení kandidáta do výboru ZO Mgr. Hynka Tippelta, Ph.D.

5. Lenka K]omínková přednesla zprávu o hospodaření za rok 2016 spolu s výhledem
rozpočtu na rok 20t7 . Proběhlo hlasování o schválení rozpočtu.

Hlgsovóní:26-0-0

6. Výsledky doplňující volby do výboru ZO přednesla předsedkyně volební komise PhDr.
Vladislava Heřmanová, Ph.D. Bylo odevzdáno celkem 26 hlasovacích lístků, přičemž
25 bylo platných a 1 neplatný. Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. obdržel25 h!asů, čímž se stal
členem v,ýboru ZO VOS.

7. Diskuse:

Dr. Majrich poukázal na snižování počtu členů naší odborové základny a vyzval
účastníky konference ke spolupráci při získávání nových členů ZO VOS.



Podle v,ýsledků doplňující volby následně členové výboru na základě hlasování
ustanovilivýbor ZO v následujícím složení:

Lenka Klomínková hospodářka
lng. Petr Majrich, Ph.D. člen
lng. lenka Michnová předsedkyně

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D. místopředseda
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. jednatel
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předsedkyně ZO VOS UJEP

Zápis provedl: lng. Petr Majrich, Ph.D.

v Ústí nad Labem, dne22.?..20L7


