Zápis z jednání výboru ZO VOS AF MENDELU

doc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.; Ing. Lucie Janečková; doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.; prof.Dr.Ing.
Datum:
Mareš; Mgr. Jana Mecová; Bc. Vladimíra Perlová; Přikryl František; Martina Michalíková - host

Přítomni:

17.01.2020

Body jednání
1.

Informace z Kolegia rektora (KR) a Kolegia děkana

Předsedkyně ZO VOS AF Ing. Janečková předala výboru informace z jednání KR a KD. Na jednání KR vznesla dotaz, zda bude dodržen výplatní termín prosincových
výplat tj. 13.1.2020. Pokud by došlo ke zpoždění, měli by tuto informaci zaměstnanci dostat v předstihu.
2.

Volba místopředsedy výboru ZO

Stávající místopředseda výboru, prof. Mareček, požádal o uvolnění z funkce a z práce ve výboru, jeho žádosti bylo vyhověno. Novým místopředsedou byl
jednomyslně přítomnými členy výboru zvolen doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Výbor bude doplněn - viz bod 4
3.     Čerpání finančních prostředků, příprava zprávy o hospodaření
Hospodářka informovala výbor o vyplácení příspěvků v roce 2019 dle Zásad hospodaření, v průběhu ledna budou doplaceny chybějící požadavky a bude připraveno
předání účetnictví ke kontrole. Termín byl dohodnut na 24.1.2020. Za kontrolní komisi budou přítomni doc. Hrdlička a prof. Mareš.
4.

Změny na pozici hospodářky

Pí. Bc. Perlová požádala výbor o uvolnění z funkce hospodářky. Její žádosti bylo vyhověno, pí. BC. Perlová zůstává členem výboru. Z funkce bude uvolněna po
kontrole účetnictví a odevzdání zprávy o hospodaření za rok 2019. Veškerá agenda bude následně předána Mgr. Mecové. Výbor kooptoval nového člena - paní
Martinu Michalíkovou, která bude společně s novou hospodářkou provádět proplácení příspěvků členům ZO VOS AF MENDELU. Výše uvedené změny budou
předloženy ke schválení Konferenci delegátů.
4.       Příprava konference delegátů ZO VOS AF MENDELU
Výbor určil termín konference delegátů ZO VOS AF MENDELU. Zveme všechny členy ZO VOS AF MENDELU. Konference  se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2020 ve
14:00 h v učebně A31. Konference je svolána dle Jednacího řádu pro delegáty v počtu 1:4 (k aktuálnímu počtu členů) a členy výboru. Pozvánka s programem bude
zaslána emailem.
5.       Návrh rozpočtu pro rok 2020
Výbor připraví návrh rozpočtu pro rok 2020 tak, aby mohl být předložen Konferenci delegátů k připomínkám a schválení. Při jeho tvorbě budou dodrženy schválené
Zásady hospodaření.
5.    Různé
Termín příštího zasedání výboru ZO VOS AF je 6.2. v 8,00 v A27. Hlavním bodem jednání bude příprava konfernce.
Úkoly nové
Z:

KDO:

CO:

DO KDY:

PLNĚNÍ:

17.01.2019 výbor

Svolat členskou konferenci ZO VOS AF.

24.01.2020

trvá

17.01.2020 výbor

Připravit členskou konferenci ZO VOS AF.

13.02.2020

trvá

17.01.2020 Janečková

Rozeslat všem členům naší odborové organizace výsledky hopodaření za 2019 a návrh
rozpočtu na 2020.

07.02.2020

trvá

17.01.2020 Janečková

Pozvat vedení fakulty na členskou schůzi

ihned

splněno

1. 24.1.2020
2. 2. do 31.1.2020

trvá

17.01.2020 Perlová

17.01.2020 zapsala:
17.01.2020 verifikoval:

1. Předložit kontrolní komisi doklady (měsíční výkazy) o hospodaření v roce 2019
2. Uzavřít hospodaření roku 2019 a připravit předávací protokol v souvislosti s ukončením
funkce.
Zápis
Lucie Janečková
Petr Hrdlička (předseda kontrolní komise)
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