ZÁPIS č. 46

ze zasedání fvoo fekt
konaného dne 15.5.2003


Přítomni:	Prof. Hájek, RNDr. Kňourková, Ing. Gescheidtová, Magda Lounková, Ing. Bartl, Ing.Rozsívalová, Milena Zelenková


1.	Dne 17. 5. 2003, ve 14 hodin, se v zasedací místnosti děkanátu bude konat konference odborové organizace. Žádáme úsekové důvěrníky, aby zajistili účast aspoň jednoho delegáta na 10 členů odborového úseku.

2.	Dne 2.6.2003 se v Praze na VOS bude konat aktiv předsedů základních odborových organizací. Aktiv se bude zabývat následujícími problémy:

	Návrh rozpočtu VŠ pro příští rok
	Návrh změny financování VŠ
	Petice „Počítejte s námi“, diskuse o technických formách protestu.


Jako hosté jsou pozváni ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková, náměstek MŠMT doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK a předseda ČKR, doc. RNDr. František Ježek, CSc., předseda RVŠ, doc. Ing. Eva Münsterová, členka předsednictva RVŠ, Mgr. Petr Bilík, autor petice „Počítejte s námi“, Milan Štěch, předseda ČMKOS, Ing. Jaroslav Rössler, předseda ČMOS pracovníků školství.

Za naši organizaci se aktivu účastní předseda, prof. Hájek.

3.	Dne 13.5. se uskutečnilo jednání zástupců FV OO s JUDr. Novotnou o Kolektivní smlouvě FEKT. Nová KS FEKT bude oproti KS VUT rozšířena o příspěvek k životnímu jubileu 50 let a prvnímu odchodu do důchodu ve výši 5000,- Kč, projednání výpovědi z pracovního poměru s FV OO, celofakultní dovolenou ve dnech 29.12.2003 až 2.1.2004, náměty na zlepšení pracovního prostředí, provoz odborové knihovny. FV navrhne vedení FEKT, aby v KS bylo zahrnuto i pořádání celofakultních mimopracovních akcí k lepšímu vzájemnému seznámení zaměstnanců.

	Na našich www. stránkách je umístěn zápis z dubnového jednání VOS.


	Přílohou tohoto zápisu je prohlášení ČKMOS k návrhu reformy veřejných financí.


	Upozorňujeme na možnost přihlásit děti do letního tábora pořádaného lyžařským klubem v době 27.6. až 2.8.2003 v Borech u Křížanova. Bližší informace najdete na adresách: http://www.lyzak.cz/main.php?pg=bory a http://web.quick.cz/ckjunior/leto/bory.html.



Příští zasedání FV se bude konat dne 29. 5. 2003 ve 13 30 na děkanátě FEKT.

V Brně dne 15.5.2003						Zapsala Gescheidtová

