
Zápis č. 2 – 16.11. 2011 
Zápis z členské odborové  schůze konané dne 16.11.2011 
 
 
 
Přítomni: viz prezenční listina (tištěná příloha zápisu) 
 
 
Program: 

1) Seznámení s programem – schválení 
2) Informace o web. stránkách ZO VOS 
3) Informace o hospodaření na roky 2010, 2011 a seznámení s plánovaným rozpočtem na 

rok 2012 (schválení) 
4) Informace o vánočním setkání zaměstnanců a bývalých pracovníků fakulty 
5) Projednání žádosti o změnu prac. zařazení u nepedagogických pracovníků (sekretářek) 
6) Seznámení s pravidly pro poskytování příspěvků členům ZO VOS (platné pro rok 

2012 – schválení) 
7) Různé 

 
 
Zápis: 
 

1) Zahájení – Mgr.R.Cvach – jednat se bude podle předloženého programu  
                         →  odsouhlaseno jednomyslně 
2) Informace o zřízení web. stránek → budou tam zveřejňovány zápisy, aktuality apod. 
3) J. Pečlová – výsledky hospodaření za rok 2010, 2011: 

2010 – stav k 1.1. – pokladna 5 747,75 Kč, účet 80 581,82 Kč 
            Výdaje: blahopřání  důchodcům – 465,- Kč 
                         smuteční kytice – 1 300,- Kč 
                         odvod VŠOS - 15 330,- Kč 
                         odměna pokladník – 2 000,- Kč 
                         Vánoce 2009 – 13 000,- Kč 
                         výdaje na léky – 29 812, -Kč 
             Příjmy: příspěvky – 81 279,- Kč 
 
2011 – stav k 1.1.2011 – pokladna 28 170,75 Kč, účet 67 379,30 Kč 
            Výdaje k 15.11.2011 – výdaje na léky – doplatek z roku 2010 – 31 055,- Kč 
                                                  Vánoce 9 000,-Kč 
                                                  blahopřání důchodcům – 150,- Kč 
                                                  pojištění přív. Vozík – 222,- Kč 
                                                  ekolog. likvidace vozíku – 600,- Kč 
                                                  smuteční kytice – 650,- Kč 
            Příjmy k 10/2011 – čl. příspěvky – 50 678,61 Kč     
            Stav k 1.11.2011 – pokladna 9 263,75 Kč, účet 99 291,74 Kč 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rámcový rozpočet na rok 2012 
 
Příjmy: čl. příspěvky –cca  60 000,- Kč      
Výdaje: zdravotní péče – 50 x 1 200,- Kč – 60 000,- Kč 
              Vánoce – cca 9 000,- Kč 
              blahopřání důchodcům – 500,- Kč 
              smuteční kytice cca 5 000,- Kč 
Rezerva cca 25 000,- Kč    
 
- hrubý náčrt rozpočtu na rok 2012 → hlasování – schváleno 

 
4) Vánoční setkání – 8.12.2011 (čtvrtek)  → paní Pouzarová pošle pozvánku 
5) Projednání žádosti skupiny zaměstnanců -  nepedagogických pracovníků o nové 

pracovní zařazení (sekretářka – samostatný referent) 
6) Seznámení s pravidly pro poskytování příspěvků členům ZO VOS pro rok 2012 – 

vysvětleno → hlasování – schváleno 
7) Různé: a) kontakt z odbor. organizace ZF JU → vize o sjednocení odborů na JU?  
                      →  koordinační radu by bylo vhodné obnovit 

                        b) daňová přiznání → ozvat se p.Pečlové 
                        c) vánoční setkání je pro všechny zaměstnance, nikdo nemá vstup zakázán! 
                        d) informace o zřízení internetbankingu pro platby 
 
 
Zapsala: doc .PaedDr. Z. Matyušová, Ph.D. 
 
Čes. Budějovice 22.11.2011 
 
 
 
 


