
zápis z Konference ZO VOS fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně,
konané dne 20. 6. 2005



Program konference:

1.	Uvítání účastníků konference, schválení programu.
2.	Volba komisí - mandátové a návrhové.
	Zpráva o činnosti výboru FOO.

Zpráva o hospodaření FOO.
Zpráva revizní a kontrolní komise FOO.
Různé, diskuse.
Usnesení, závěr.

Konferenci řídila RNDr. Kňourková
Zprávu o činnosti přednesl předseda FVOO Prof. Hájek, zprávu o hospodaření FOO přednesla hospodářka Jitka Lukešová, zprávu RKK přednesl Miroslav Sadovský.

2.	Byly zvoleny mandátová a návrhová komise v tomto složení:

Mandátová:	Jana Nosková
Milena Zelenková

Návrhová:	ing. Rozsívalová,
		doc. Baštinec.

3	Zpráva o činnosti výboru FOO.

Jednání na úrovni VUT, informace z KOR

O probíhajícím kolektivním vyjednávání na úrovni školy jsou podávány průběžně informace v zápisech ze schůzí FV VOS. Členové naší ZO jsou informováni rozesíláním a uváděním zápisů z jednání KOR na www stránkách. Protože program jednání KOR je dohodnut vždy předem, jsou členové výboru ZO zapojeni do přípravy na jednání. 
V období od minulé konference naší ZO se KOR i její pracovní skupina zabývala těmito okruhy problémů:

	Kolektivní smlouvou VUT na rok 2005
	vyhodnocením mzdového vývoje v roce 2005,

otázkou zvýšení mzdových tarifů v roce 2006,
řešením dopravní situace do areálu  Meopta – Kolejní,
výsledky a závěry aktivu předsedů ZO VOS,
	některými dalšími problémy, které se v době od poslední konference objevily.

Kolektivní vyjednávání, zvlášť pokud jde o mzdové otázky, bude samozřejmě pokračovat dále. Zatím poslední jednání KOR s vedením VUT se uskutečnilo 17.6. 2005. Další jednání se uskuteční  na konci září tohoto roku. Kolektivního vyjednávání na úrovni VUT a práce KOR se účastní za naši ZO Prof. Hájek, který je zároveň místopředsedou KOR a členem pracovní skupiny pro vyhodnocování výsledků mzdového předpisu. Jednání již tradičně probíhají vždy v pátek ve 13:00 hod.
Informace z VOS

Předseda FV OO přednesl stručné informace z aktivu předsedů ZO, který se za přítomnosti ministryně školství konal 2.6.2005 v Praze. Zpráva z aktivu bude zveřejněna na www stránkách naší ZO.

Činnost výboru FOO za uplynulé období

FVOO se zabýval:
·	kolektivní smlouvou VUT,
·	kolektivní smlouvou FEKT,
·	mzdovými záležitostmi,
·	činností odborových úseků,
·	přechodem na podvojné účetnictví (program ABRA GOLD 2),
·	organizací zájezdu,
·	dopravou do areálu Meopta-Kolejní,
·	prověrkami bezpečnosti práce a jejich výsledky,
·	přípravou konference,
·	kontrolou plnění úkolů z minulé konference,
·	činností předsedy FV v Koordinační odborové radě VUT,
·	vyplacením odměn členům FV za uplynulé období. Dále pak pani Noskové, ing. Rozsívalové, panu Sadovskému (členové revizní a kontrolní komise, za provedení inventury a kontroly čerpání finanční prostředků OO FEKT) pani Rousové (knihovna OO FEKT), ing. Petru Valentovi (vedení www stránek), panu Břínkovi, panu Novákovi a doc. Hradilovi (údržba vozíků, vedení skladu OO-FEKT a inventury ve skladu OO FEKT) a pani Bílkové (vedení evidence příspěvků a jejich srážky ze mzdy), vyplacení ústně uzavřených dohod o provedení práce.

Zpráva o hospodaření FOO je přiložena k zápisu
Zpráva revizní a kontrolní komise je přiložena k zápisu
Různé a diskuse 
Na začátku diskuse se předseda FV OO prof. Hájek vrátil k aktivu konaném v Praze (Zápis z tohoto jednání bude uveden na našich www. stránkách.). Další diskuse se týkala zejména výše mezd na VUT a závěrů sjezdu VOS (zejména požadavku VOS na zvýšení členských příspěvků).

8.	Usnesení

Konference schvaluje:
1.	zprávu o činnosti FVOO za období od poslední konference v únoru 2005,
2.	zprávu o hospodaření FOO,
3.	zprávu revizní a kontrolní komise o kontrole hospodaření a majetku FOO,
4.	odměny členům FVOO, revizní a kontrolní komise (RKK) a dalším členům FOO,
5.	činnost zástupce naší FOO Prof. Hájka v Koordinační odborové radě VUT v Brně.

Konference ukládá FVOO VOS:
1.	prostřednictvím KOR vést kolektivní vyjednávání o mzdových a dalších otázkách, pro rok 2006 navrhnout zvýšení tarifních platů o 10 %.
2.	zahájit kolektivní vyjednávání o nové kolektivní smlouvě FEKT,
3.	svolat příští konferenci ZO nejpozději v polovině ledna 2006,
4.	projednat navrhovanou reformu financování VOS a nejpozději do 30.6. 2005 předat připomínky výboru VOS,
5.	připravit přechod na podvojné účetnictví.

Konference ukládá úsekovým důvěrníkům:

1.	nadále zlepšovat informovanost členů na pracovištích o významu kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv, o úloze odborů v něm a v řešení pracovně právních problémů, o dokumentech  VOS, KOR a ZO 



V Brně dne 20.6.2005							Zapsala Gescheidtová

