
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PARLAMENTU VOS UJEP 

 

Konaného dne: 30.03.2011 od 14:00 hod. 
Místo konání:  Na Okraji 1001, Ústí n.L., učebna A1 
 

Přítomni:   viz. prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Zaslat na sekretariát VOS věkové složení členské základny naší ZO. Tuto informaci budou 
zasílat všechny ZO sdružené pod VOS. 

 

2. Dne 15.3.2011 se uskutečnila schůzka předsedy ZO VOS UJEP s novým rektorem UJEP 
prof. RNDr. René Wokounem, CSc., za účelem seznámení nového pana rektora s existující 
ZO VOS při UJEP v Ústí n. L. 

 

3. Dne 17.3.2011 se uskutečnily konzultace součástí s vedením UJEP o rozpočtu UJEP na  
r. 2011 za účasti předsedy a místopředsedy ZO VOS UJEP.  

 Následně se dne 5.4.2011 zúčastní předseda ZO VOS kolegia rektora, na kterém by se mělo  
uskutečnit schválení rozpočtu UJEP na r. 2011. 

 

4. Při konzultacích o rozpočtu UJEP, byla ze strany několika děkanů přednesena informace  
o připravovaném propouštění pracovníků. Z tohoto důvodu bude ze strany naší ZO VOS 
připraven a rozeslán dopis děkanům a řediteli jednotlivých součásti UJEP s informacemi  
o doporučeném postupu při případném snižování stavu zaměstnanců na UJEP. 

 

5. Zvážit a připravit aktualizaci Kolektivní smlouvy. Při této příležitosti v KS v čl. 5, odst. 4, 
v bodě b) změnit „rektorky UJEP“ na „rektora UJEP“. 

 

6. Předložen návrh, na každou součást, případně do každé budovy umístit informační nástěnku 
VOS. Pomocí nich pravidelně informovat nejen členy VOS, ale i ostatní pracovníky UJEP  
a studenty s aktuálním děním v oblasti odborové činnosti nejen naší, ale i v ČR. Po souhlasu 
členské základy s tímto krokem, a po výběru vhodných míst a jejich schválení příslušným 
pracovníkem dané součásti, bude jejich nákup uskutečněn z finančních prostředků ZO VOS.  

 

7. Předložen návrh na sociální výpomoc pro člena VOS Ing. Jiřího Soukupa ve výši 5.000,- Kč 
z finančních prostředků VOSu. Odůvodnění: tíživá sociální situace z důvodu dlouhodobé 
nemoci.  

           pro – proti – zdržel se 
 Hlasování:          12 – 0 - 1 
  
8. Předložen návrh na udělení finanční odměny paní Janě Šrejberové za odvedenou dosavadní 

činnost pro ZO VOS UJEP (organizátor kulturních akcí, adoptivní syn z Indie),  ve výši 2.500,- 
Kč. Současně odeslat děkovný dopis.  

  

 Hlasování:          11 – 1 - 1 
 

9. Členka revizní komise paní E. Tichá upozornila, že bude třeba doplnit do revizní komise 
nového člena místo doc. H. Vomáčkové, která vystoupila z VOS.  

 

10. Životní jubilea: 
 Jméno:    Věk:  Výše peněžního daru:  
 Kaucká Miluše   55 let  1.000,- Kč 
  

 Hlasování:          13 – 0 – 0 
 

11. Příští jednání parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 20.04.2011 od 14 hod. v učebně 
N1, budova VIKS, Kampus, Pasteurova ul., Ústí n.L. 

 
 
           Ing. Petr Majrich 
         předseda VOS UJEP    
 V Ústí nad Labem dne  05.04.2011 


