Zápis ze schůze parlamentu VOS UJEP
Konané dne: 12.12.2012
Přítomni:

viz. prezenční listina

Program:
1. Bylo projednáno ukončení pracovního poměru pracovnic podatelny rektorátu, ke
kterému došlo z důvodu zrušení dvou pracovních míst v podatelně. Jde o Michaelu Petrů
(referentka podatelny) a Danu Martinů (samostatná referentka PTO). Na schůzi se jako
zástupkyně kvestora dostavila Bc. Mikšovská. Dle jejího vyjádření bude v budoucnu
provozovat podatelnu rektorátu externí firma, která zaměstnává znevýhodněné osoby.
Hrazení jejich mezd tedy proběhne v rámci náhradního plnění, což je pro univerzitu velmi
výhodné, protože dojde k úspoře dvou mezd z rozpočtu UJEP. Propuštěné
zaměstnankyně ve výpovědní lhůtě zaškolovaly nové pracovníky podatelny.
Propuštěné zaměstnankyně dostaly prostor pro vyjádření.
Není vyloučeno, že se na rektorátu UJEP budou výhledově rušit další pracovní místa, a to
zřejmě na zaměstnaneckém oddělení. Důvodem je reorganizace související
s kvalifikačními a odbornými požadavky na specializovaná pracovní místa, vyžadující
odborné znalosti a kompetence, např. na oddělení veřejných zakázek a investičním
oddělení. Dalším důvodem je zefektivnění činností.
Dopis zaslaný kvestorem UJEP Ing. J. Uhmanem na VOS UJEP je součástí zápisu. Zápis VOS
UJEP bude zaslán všem zúčastněným stranám.
2. Dne 7. 12. 2012 proběhl vánoční zájezd pro členy VOS UJEP do Drážďan. Vše se odehrálo
k plné spokojenosti účastníků. Pro příští rok je ovšem nutné upozornit zájemce na
nutnost včasného odhlášení ze zájezdu.
3. Dne 30. 1. 2013 se koná výroční konference VOS v Domě odborových svazů v Praze. Za
VOS UJEP se zúčastní Ing. Majrich.
4. Ing. Majrich se zasazuje o vznik univerzitní mateřské školky podle vzoru ČVUT Praha.
Zatím probíhají jednání se sdružením Fokus Labe o vznik tzv. dětského klubu ve
vhodných prostorech UJEP, kam bude možno umístit 16 dětí. Ze strany sdružení Fokus
Labe bylo přislíbeno 10 míst pro děti zaměstnanců UJEP. V péči o děti se zde budou
střídat jejich rodiče, každý rodič by zde musel odpracovat min. 2 hodiny týdně.
Do budoucna se připravuje projekt na znovuobnovení školky v bývalé budově školky
v ulici Stará 92 v Ústí n. L., která je nyní v majetku UJEP. Vznikla by zde místa pro 60 – 80
dětí. Odhadovaná cena rekonstrukce prostor je předběžně odhadnuta v řádu milionů Kč.
Připravuje se sepsání a podání odpovídajících projektů na získání financí.
6. Bylo objednáno předplatné časopisu Sondy v ceně 540,- Kč na rok.
7. Bylo konstatováno ubývání členů VOS UJEP. Úsekoví důvěrníci by se měli pokusit oslovit
zaměstnance své součásti a nabídnout jim členství. VOS UJEP má v současnosti 116
členů.

8. Příští zasedání se uskuteční 16.1.2013 od 14 hod. v Kampusu, místnost bude upřesněna.
9. Výročí:
Jméno:
Vladislava Vitáková
Doc. PhDr. Věra Raudenská
PhDr. Anna Kinovičová, Ph.D.

Věk:

Výše peněžního daru:

50 let
70 let
65 let

2.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč

- jednohlasně schváleno

Ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
Zapsala: Mgr. Hana Šolcová
V Ústí nad Labem dne 12. 12. 2012

