
Zápis z členské schůze Zo VoS PF JU dne 29. 4.2015

Přítomni - vízprezenční listina (tištěná příloha zápisu)

Program schůze :

lt Zahálení a prezence - schůze byla usnášeníschopná

2l Seznámení s programem' jeho odhlasování

3/ Info o sjezdu ze dne 18. 2. 2015 - přítomen Josef Středula, předseda

Českomoravského odborového Svazu' František Dobšík - předseda školskych
odboru _ jedná se o sloučení našeho Svazu se školskými odbory, byla provedena

volba nového vyboru a kontrolní komise, návrh 500,- Kč na člena a rok _ odvod,

J. Pečlová navrhla 300,- Kč (500,- Kč je likvidační) - 44 pro' s tím, Že postupně

se odvod bude navyšovat na 350,- a 4O0,- Kč na člena postupně ročně - 32 hlasy

přijat.
Zápís zjednátú výboru VoS _ důleŽity bod: Výbor VoS podporuje

stanovisko předsedy RVŠ, zejména nezbytnost poskytovat VoSu i reprezentacím

podkladové mateúá|y včas tak, aby mohl být projednány

Naše organizace plní požadované úkoly (zas|ání evidenčního listu, odvody

do VOS apod.)

4/ Informace o rozpočtu a čerpání Íinančních prostředků _ stav ke dni

3I.12.2014 (materiály o hospodaření jsou kdykoliv k nahlédnutí)

Info o hospodařeníza rok 20L4:
- Ev. List za rok 201 5 _ 42 členů (z toho 23 žen)
_ Stav účtu k 3I. 12.2014:18 589,12Kč, dohromady 73 835,I2Kč
- Stav pokladny k3l.12.2014:8 959,- Kč
- Příjmy za2014: členské příspěvky 55 246,-Kč,
- Výdaje za rok 20l*ixirT;TliT"lioj;oo,- 

Kč (zdůvodnit)
' ) odvod vŠos 11 040,- Kč

Cestovné -2 882,-Kč,
Smuteční kytice - 525,-

Blahopřání důchodcům -3 00'-

Zdravotnípéče _ 27 548,- Kč (á I2OO,- Kč _ podle

úvazku)



Předběžný návrh rozpočtu na rok 2015:
- Příjmy _ cca ve stejnó vyši jako v roce 2014
- Výdaje zarok2015 - plán: - Vánoční setkání - 5 000,- Kč
- Lékařská péče _ (navíc paní Augustinová s částkou 300'- Kč)
- odvod vŠos 12 600,- Kč (á 300,- Kč na člena) (v roce 2016 bude částka

350,- Kč na člena - při počtu 42 i\enajde o částku 14 700'- Kč)

Při propočtech nám vychází částka na léky za rok 2015 -I 000,- Kč, coŽ

bude činit částku pÍi 42 členech 42 000,- Kč (nechceme Se vydat z peněz) (zbytek

bude jako finanční rezerva + z'lyšená částka na odvod VoS).
Vyplacená částka se odvíjí od ýše pracovního úvazku.
Tato částka bude vyplácena (bezhotovostně na účet) v období od cca říjen

- listopad 2015.
Hlasování - jednomyslně schváleno

5/ Mzdový předpis:
1. 4. 15 Se na podnět KoR konala schůzka s vedením JU (přítomni rektor JU,
kancléř a kvestorka JU), staý mzďor,y předpis je z roku 2008
Pro neakademické pracovníky zaéne platit od 1. I.2016, pro akademické V roce

20r7

6/ Různé * diskuse:
Výbor a kontrolní komise pracuje ve stejném sloŽení jiŽ tÍi roky (ze zákona

můŽe až 5 |et), dáváme k diskusi možnost nové volby výboru _ provést veřejné

hlasování - dát do zápisu, pro jakou variantu se rozhodneme - zdana 5 |et

Hlasování _ jednomyslně schváleno, aby členové výboru a kontrolní
komise pokračovali v činnosti ve stávajícím složení.

- Je třeba získávat nové členy pro práci v odborech (osobním dotazem

J. Pečlová zjistila, že paní Březinová při nástupu nových pracovníků o
moŽnosti zapojení se do odborů informuje)

- Weby VŠoS a weby PF - zveřejňování důleŽiých informací
- Univerzitní jesle a školka
- V diskusi byl vznesen dotaz ohledně proplácení vyuky vyučujících PF pro

j iné fakulty JU (přep o Óitáv áni p odle koefi cientů).
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