
 
 

Zpráva kontrolní  komise  
 

zpracovaná  pro konferenci delegátů FOO FEKT konané dne 19. února. 2009 
 

1. Kontrolní komise porovnala stav hmotného odborového majetku s  evidencí a 
konstatovala, že nejsou žádné rozdíly mezi evidencí a skutečným stavem. Průběžně 
během roku je  prováděna kontrola poskytování příspěvků z  prostředků naší  odborové 
organizace a koncem každého kalendářního  měsíce je provedena  kontrola peněžního 
deníku, pokladní hotovosti a účtu v bance. Při kontrole rovněž nebyly v průběhu 
sledovaného období zjištěny žádné nedostatky. 

2. Kontrolní komise zjišťovala jak byly plněny úkoly uložené fakultnímu výboru na poslední 
konferenci v únoru 2008. Úkolů bylo celkem 7. Úkol první byl, vést kolektivní 
vyjednávání se zástupci vedení školy a druhý úkol,  projednat a podepsat kolektivní 
smlouvu. Schůzky s vedením VUT byly podle potřeb řešení vzniklých  problémů  ve 
stravování, dopravní obslužnosti a podepsání kolektivní smlouvy s navýšením  tarifních 
mezd. Kolektivní smlouva podepsána byla ale závazné navýšení mezd se vyjednat 
nepodařilo. S tímto byly odboráři seznámeni v zápise z jednání FV č.89 a 90. a tím byl 
splněn i úkol 3. 

3. Svolat konferenci FOO nejpozději do 15. února 2009 se z důvodu organizačních posunulo 
na 19. února . 

4. Úkol č. 5 trvat na vyšším nárustu  tarifních mezd a připravit návrhy na zlepšení situace 
v mzdové politice. Na toto téma proběhla dvě bezvýsledná jednání se zástupci rektorátu. 

5. Informace o výsledcích sjezdu VOS  z 13.2.2008 byla členská základna informována 
rozesláním zápisu z tohoto setkání.  

6. Poslední bod projednat s vedením fakulty zdraví škodlivé teplotní podmínky 
v proskleném schodišti a přechodu mezi Technickou 6 a Technickou 8. Problém je  
z poloviny vyřešen. Zadní schodiště bylo zbouráno. 

7. Kontrolní komise souhlasí s vyplacením odměn členům FV a níže vyjmenovaným  
osobám:  

     Kontrolní komise:  Miroslav Sadovský a ing. Zdeňka Rozsívalová  

Odborová knihovna:  Zdeňka Rousová 

Vedení WWW stránek ing. Petr Valenta  

Vedení evidence příspěvků a jejich srážek: Marta Bílková 

Údržba vozíku a vedení skladu: doc. František Hradil a Karel Břínek     
 
 

      Miroslav Sadovský   

 

     V Brně dne 16. února  2009 
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