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ZÁZNAM  Z  JEDNÁNÍ 

Pracoviště ZO VOS FS 

Zaznamenal Hana Drmolová 

Funkce THP 

Spojení Telefon:  1236 

Fax:  

E-mail: hana.drmolova@vsb.cz  

Místo jednání E320 9.00hod                                            

Datum jednání 1.2.2017                                                           

 

Účastníci jednání 

poř.  Jméno Funkce Odd. Poznámka 

1 podle prezenční listiny    

 

Body jednání  

1. Úvod 

2. Hospodaření ZO VOS FS 

3. Organizační změny 

4. Informace  z jednání KOR VSB – TU Ostrava 

5. Hlasování o navýšení čl. poplatku 

6. Benefity členů odborů 

7. Různé 

8. Závěr 

 

Podklady  

 

Ad1 -   Přivítání na poradě. 

Ad2 - doc. Ing. M. Sadílek, Ph.D. informoval o hospodaření za rok 2016 – výpis účtu,  

 informace kolik budeme odvádět za člena odborů. 

Ad3 -  Změna zastupujícího člena odborů za kat. 361. Nově bude zastupovat katedru 361 

 pan Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.  

Ad4 -   Předseda vysokoškolského odborového svazu FS VŠB-TU Ostrava pan doc. Ing. M. 

Sadílek, Ph.D. předal emailem informaci o hospodaření VOS Praha za rok 2016 a 

návrh na rok 2017 – následovala diskuze. 

Ad5 -   Vzhledem k tomu, že již členský příspěvek v hodnotě 30,- Kč nepokryje požadovanou 

částku, kterou člen odborů odvádí na VOS Praha, je nutno přistoupit k navýšení 

poplatku na 50,- Kč. 

 Došlo k diskuzi a následnému hlasování k danému návrhu na zvýšení.  

 Výsledek hlasování: 

 Z 9 přítomných : 

 7 - pro  ; 0 - proti;   2  - zdrželi se hlasování 

 Návrh byl přijat. 

 Byly předány v listinné podobě podpisy všech členů odborů, kteří souhlasí 

s navýšením.  

Taktéž byly předány podpisy členů, kteří vystupují z odborů z VOS FS. 

Listiny budou předány na personální oddělení paní Ivaně Portužákové ke zpracování 

mailto:hana.drmolova@vsb.cz


© FS, VŠB-TU Ostrava Strana 2 (celkem 2) 

Ad6 -  Již neexistují žádné hmatatelné benefity pro členy odborů, a tím nemáme co nabídnout 

novým možným členům. Tuto situaci je nutno řešit.  

Návrhy prosím zasílejte na pana doc. Ing. M. Sadílka, Ph.D.  

Ad7 -  Opět byla otevřená diskuze ke stravování na VŠB – TU Ostrava – Menza.  

Kvalita jídel neodpovídá ceně. Jak je to přesně s kontrolou jídel - kvalita, cena. 

Proč se platí odděleně za polévku, když je součástí hlavního jídla – v minulosti to tak 

bylo a to včetně salátu. Když si dám jen polévku nebo salát, proč toto jídlo není 

dotováno? 

Jak je to přesně s kontrolou jídel u výběru studentů. 

Kolik jídel platí – kontrola na studentské kartě je stejná jako na zaměstnanecké? 

 

Ad8 -   Příští termín porady: dle potřeby 

 

 

 

Ostrava, 1..2017 

 

 

 

 

 

Ověřil: doc. Ing. M. Sadílek, Ph.D. 

             Předseda vysokoškolského odborového svazu FS VŠB-TU Ostrava 


