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; Martina Michalíková; Ing. Jiří Jandák, CSc.

Přítomni:

06.02.2020

Body jednání
1.      Příprava konference delegátů
Předsedkyně ZO VOS AF Ing. Janečková zahájila jednání. Kontrola úkolů: Příprava konference a rozeslání pozvánek - splněno - Konference proběhne ve
stanoveném termínu ve čtvrtek 13. února 2020 ve 14:00 h v učebně A31. Vedení fakulty (p.děkan) byl na konferenci pozván. Hospodářka předložila kontrolní
komisi v určeném termínu doklady o hospodaření s finančními prostředky za rok 2019. Hospodaření roku 2019 bylo uzavřeno, jsou připraveny dokumenty k předání
funkce hospodářky.
V rámci jednání byly upřesněny úkoly pro jednotlivé
členy výboru související s přípravou konference. Výbor vyzývá členy ZO k účasti na konferenci.
2.      Informace kontrolní komise
Předseda kontrolní komise doc. Hrdlička zaslal zprávu kontrolní komise předsedkyni ZO VOS AF MENDELU ve stanoveném termínu a informoval výbor o práci
kontrolní komise v průběhu uplynulého roku. Kontrola činnosti probíhala průběžně, předseda KK konstatoval, že výbor jednal v souladu se stanovami a pravidelně
se scházel. Kontrola účetnictví proběhla v lednu 2019 a v lednu 2020, byly zkontrolovány veškeré hotovostní a bezhotovostní operace. Byly domluveny podrobnosti
k předání hospodaření, informace pro členy ZO VOS AF MENDELU budou sděleny na konferenci. KK doporučila omezit výši hotovosti v pokladně, uložila prověřit
možnost proplácení vánočního dárku ve formě příspěvků bez dokládání daňových dokladů.
3.     Příprava zprávy o hospodaření a návrh rozpočtu pro rok 2020
Výbor se seznámil se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2019 a dále projednal návrh rozpočtu pro rok 2020, které připravila hospodářka Bc. Perlová dle Zásad
hospodaření. Oba dokumenty budou prezentovány na Konferenci delegátů.
4.      Změna zásad hospodaření
Výbor na svém jednání přijal doporučení KK a dohodl se na návrzích drobných změn v Zásadách hospodaření, které budou předloženy k projednání Konferenci
delegátů.
5.       Změna předsedy ZO VOS AF MENDELU
Stávající předsedkyně výboru Ing. Janečková požádala výbor o uvolnění z funkce předsedkyně. Výbor rezignaci akceptoval. Novým předsedou ZO VOS AF MENDELU
byl jednomyslně zvolen přítomnými členy výboru doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Výbor ukládá odstupující předsedkyni informovat o změnách KOR MENDELU a dále
postupovat dle jednacího řádu KOR MENDELU.
6.       Předání agendy - předseda výboru
Předávání agendy související s funkcí předsedy výboru proběhne v průběhu měsíce února. Výbor pověřuje Ing. Janečkovou činností související s funkcí předsedy
výboru do doby kompletního předání, a stanovuje lhůtu do 28.2.2020.
7.    Předání agendy - hospodaření
Agenda týkající se hospodaření bude předávána v průběhu února, nejpozději však do 28.2.2020. S oběhem účetních dokladů a způsobem proplácení příspěvků dle
zásad hospodaření budou členové seznámeni na konferenci delegátů. Všechny informace budou následně zveřejněny na webu Agronomické fakulty
https://af.mendelu.cz/30937-odbory.
Úkoly nové
Z:

KDO:

CO:

DO KDY:

PLNĚNÍ:

06.02.2020 výbor

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

07.02.2020

trvá

17.01.2020 výbor

Připravit konferenci ZO VOS AF.

13.02.2020

trvá

Předat agendu související s funkcí předsedy ZO VOS AF MENDELU.

28.02.2020

trvá

Perlová,
06.02.2020 Mecová,
Michalíková

Předat agendu související s hopodařením s finančními prostředky.

28.02.2020

trvá

06.02.2020 zapsala:
06.02.2020 verifikoval:

Lucie Janečková
Libor Kalhotka

06.02.2020

Janečková,
Kalhotka
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