Zápis ze členskéschůze Zo VoS PF JU dne 27. 11. 2013

Přítomni: vizprezeniní listina (tištěná příloha zápisu)
Program:

Il

Zahájetí aprezence - schůze byla usnášeníschopná
2l Předloženíprogramu - odsouhlaseno; schůze probíhala podle stanoveného

programu

3i Nová Kolektivní smlouva JU

stavu kolektivního vyj edn
Následná diskuse:

áv

ání

-

podrobněji podány informace o aktuálním

Mgr' Špírkovávysvětlila některé otázky ohledně r,ypovědi pro nadbytečnost
penzljní připojištění - ano či ne? Výsledek hlasování - většina přítomných
hlasovala,,pfo" penzijnipřipojištění, 1 hlas byl',proti"

jednomyslně odsouhlasen i návrh o dalšímpokračováníve vyjeďnávání

4l

Rozpočet a Óerpáni finančních prostředků našíodborové organizace

k 31.10.2013:
Účet: počátečnístav k 1. 1 . 2013 - 62. 7 50, 52,- Kč
výauj. t : t. to. zot:: vánoČnípohoštění - I0. 000.- Kč
lékařská péče- 40. 566'- Kč
příspěvek VoS * 9'240,-Kč,
Výdaje celkem: 59. 806,- Kč
Pokladna:stav k 1. 1.2013 - 22.535, 75,- Kč
Výdaje k 31' 10. 2013: cestovné-487'- Kč
příspěvek na lékařskou péči(3 x): 3. 600'- Kč
blahopřání důchodcům- 192,- Kč
program účetnictví- 3. 998'- Kč
Výda.ie celkem 8. 2]] .- Kč

5i Přítomní byli vyzváni, aby se vyjádřili k modelu čerpánífinančníchprostředků
a v případě souhlasu ho schválili.
Závér: vyhovuje stávajícímodel, schváleno jednomyslně.
Příspěvek nazdravotní péči(léky' očnívyšetření, rehabilitace apod.) zarok2013
byl stanoven a následně odsouhlasen ve výši 1.000,- Kč. Vyplácen bude cca od
poloviny ledna do konce února 2014.

sl

Žadáme vedoucí revtzni komise o provedení kontroly hospodaření
PF JU k3r. 12.2013.

Zo VoS

6l Yánočnísetkání

současných i bývalých zaměstnanců PF JU se bude
konat 12. 12. 2013 "š:t
od 15.00 hod. v přizámí il'á""' U Tří lvů viz zaslané
pozv

ánky (p. Pouzarová).
PÍedcházet mu bude shromáŽdění akademické obce
D321.

PF JU

- ve

14.00 hod. na

7/ Diskuse:

návrhy ohledně finančního zajištěníkaŽdoročníhovánočního
setkání
zaměstnanců PF JU

jednání s vedením PF JU o výši příspěvku
na vánočnísetkání bude
pokračovat - ze strany vedení PF JU bylo předběžně
přislíbeno navýšení
tohoto příspěvku

Informace:
al Prucovně-lékařské prohlídky _ v souladu se
,,Zákonem o zdravotní péči,,a
podle opatření rektora R256 zaměstnav atel', požaduje
pracovně-lékařskou
prohlídku kaŽdého zaměstnance, která je povinná. '
Příslušný formulář k vyplnění a pódiobnější informacé
budou poskytnuty
personálním oddělením PF JU _ p. Březinová.
8/

b/ Stravenky zůstávají i nadále ve vyši 60'Kč.

c/ Členov é Zo VoS PF JU, kteří dosud nezaslali
svůj
-'J e-mail,
necht, tak
- ^_t*^4' rrr
neprodleně učiní
na adresu

peclova@pf.jcu.cz.

di Na fakultním webu na stránkách odborové organizace jsou
pravidelně
l
zveřejňovány veškeréinformace a
zápisy ze schtuía oatsictrjednání'

e/

'

Dalšíčlenská schůze Zo VoS PF JU je stanovena na
bŤezen2014.

Zap sala: Z denka Matyuš ová

Ceské Budějovice 27.
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