
zápis z Konference ZO VOS fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně,
konané dne 8. 6. 2006



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 řídil Prof. Hájek
Zprávu o činnosti přednesl předseda FVOO Prof. Hájek, zprávu o hospodaření FOO přednesla hospodářka Jitka Šichová, zprávu RKK přednesl Miroslav Sadovský.

2.	Mandátová a návrhová komise byly zvoleny ve složení:

Mandátová:	Jitka Šichová
Eva Gescheidtová

Návrhová:	Ing. Kuchta
		Miroslav Sadovský

3	Zpráva o činnosti výboru FOO.

Jednání na úrovni VUT, informace z KOR

O probíhajícím kolektivním vyjednávání s vedením VUT jsou podávány průběžně informace v zápisech ze schůzí FVOO VOS. Členové naší FOO jsou informováni rozesíláním a uváděním zápisů z jednání KOR na www stránkách. 
V období od minulé konference naší FOO se KOR zabývala těmito okruhy problémů:
	návrhem změn KS VUT a mzdového předpisu,

návrhem KS FEKT,
sociálním fondem a jeho využitím,
návrhem pracovního řádu,
příspěvkem na činnost VOS a dalšími záležitostmi.
Kolektivní vyjednávání, zvlášť pokud jde o mzdové otázky, nedospělo k dohodě. KOR podala panu kvestorovi návrh na zvýšení mzdových tarifů o 7 %, pan kvestor navrhuje zvýšení pouze o 2% (u akademických pracovníků). Jednání KOR s vedením VUT o podaném návrhu probíhala již v roce 2005, další schůzky se uskutečnily do konce března 2006. Kromě toho pan kvestor předložil návrh na úpravu tabulky pro ostatní pracovníky VUT – s ohledem na zvýšení minimální mzdy. Oba návrhy byly nakonec schváleny KOR i AS VUT a realizovány.

Informace z VOS – aktiv VOS

Předseda FVOO přednesl informaci o průběhu aktivu předsedů ZO VOS. Hosty aktivu byli paní JUDr. Kubínková z ČMKOS a náměstek ministryně školství doc. Kolář. Hlavními tématy diskuse byla reforma vysokých škol, výzkumné záměry, výše dotace vysokým školám na rok 2006 a především změny v novém Zákoníku práce.
Výbor VOS v přehledu hospodaření navrhoval zvýšení členských příspěvků až na 220,- Kč na člena odborové organizace. Svazový výbor VOS požadoval, aby ZO otázku financování činnosti svazu projednaly a sdělily své připomínky, což se stalo jen v málo případech. Nakonec byl sjezdem schválen příspěvek na činnost VOS ve výši 160,- Kč za člena odborové organizace.
Materiály ze sjezdu, zpráva o činnosti, zpráva kontrolní komise, rozpočet na rok 2006 a usnesení sjezdu, byly zveřejněny na www stránkách naší organizace.

Činnost výboru FOO za uplynulé období

FVOO se zabýval:
·	kolektivní smlouvou VUT,
·	kolektivní smlouvou FEKT, - obě byly včas podepsány a jsou k nahlédnutí na stránkách FOO
·	mzdovými záležitostmi,
·	návrhem na využití sociálního fondu,
·	návrhem pracovního řádu
·	činností odborových úseků,
·	organizací zájezdu,
·	prověrkami bezpečnosti práce a jejich výsledky,
·	přípravou konference,
·	kontrolou plnění úkolů z minulé konference,
·	činností předsedy FVOO  v Koordinační odborové radě VUT,
·	vyplacením odměn členům FVOO 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 Miroslavu Sadovskému (údržba vozíků a vedení skladu OO-FEKT a inventury ve skladu OO FEKT) a pani Bílkové (vedení evidence příspěvků a jejich srážky ze mzdy).

Zpráva o hospodaření FOO je uvedena na www stránkách
Zpráva revizní a kontrolní komise je uvedena na www stránkách
Různé a diskuse 
Diskuse se týkala tvorby a využití sociálního fondu VUT, zájezdů pořádaných odborovou organizací, mezd a Pracovního řádu VUT.

8.	Usnesení
Konference schvaluje:
1.	Zprávu o činnosti FVOO za období od poslední konference v červnu 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.
6.	Vyplacení odměn za uplynulé období výše jmenovaným členům FVOO a vyplacení ústně uzavřených dohod o provedení práce.

Konference ukládá FVOO VOS:
1.	Prostřednictvím KOR vést kolektivní vyjednávání.
2.	Zahájit vyjednávání o kolektivní smlouvě FEKT.
3.	Neprodleně informovat úseky o všech úpravách v textu kolektivní smlouvy a mzdového předpisu.
4.	Svolat příští konferenci FOO nejpozději do konce ledna 2007
5.	Trvat na vyšším nárůstu tarifních mezd na VUT.


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 FOO.
2.	Snažit se získat nové členy odborové organizace.


V Brně dne 8. 6. 2006							Zapsala Gescheidtová

