Zápis ze zasedání předsednictva Asociace pracovníků univerzitní administrativy
Datum konání:
Místo konání:

12. 10. 2011, 10:00
VUT v Brně, Antonínská 548/1

Přítomni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Vladimír Kotek, MBA

Vysoké učení technické v Brně

2

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.

Univerzita Pardubice

3

Ing. Jiří Macháček

Česká zemědělská univerzita v Praze

4

Ing. Iveta Nevludová

Ostravská univerzita v Ostravě

5

Ing. Josef Mráz

Academy parners, s.r.o.

6

Ing. Vladimír Stach

Technická univerzita v Liberci

7

Bc. Barbora Vajglová, DiS.

Asociace pracovníků univerzitní administrativy

Omluveni:
Jméno a příjmení

Instituce

1

Ing. Stanislav Starý

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2

Ing. Josef Klein

Individuální člen

1. Doplnění individuálního člena revizní komise:
1.1
1.2
1.3

Před valnou hromadou obeslat individuální členy asociace APUA.
Připravit volbu člena revizní komory na valnou hromadu asociace
Zasedání revizní komise:
09. 11. 2011, 09:00 – 10:00
Provést kontrolu hospodaření a podat zprávu VH
Poslat komisi podklady pro provedení kontroly

2. Příprava valné hromady 09. 11. 2011:
2.1
2.2

Připravit prezentaci a poslat členům předsednictva
Body valné hromady:
volba revizní komise asociace
schválení výše členských příspěvků
souhrn aktivit za rok 2011
představení vzdělávacích aktivit na rok 2012
přehled aktivit v rámci projektu GO_NET.cz
různé – informace o konferenci URBANUS 2011

3. Semináře na rok 2012:
3.1

Plánované semináře:
- leden 2012
Zákoník práce pro personalisty vysokých škol
lektor:
JUDr. Miloš Hejmala
- únor 2012 Sociální a zdravotní pojištění při výjezdech akademických
pracovníků do zahraničí a příjezdech zahraničních pracovníků
návrh lektorů: Hana Víznerová
- březen 2012
Informace o novelách daňových zákonů, změny v daňovém
systému s dopadem na VŠ (DPH, daň z příjmů, daň z nemovitostí)
návrh lektorů:
BDO CA
- duben 2012
licenční ujednání

Autorské právo pro pracovníky VŠ, partnerské smlouvy
návrh lektorů:

4. Další aktivity asociace:
3.1
3.2
3.3

3.4

vytvořena registrace pro odběr newsletteru na titulní webové stránce asociace,
newsletter bude rozesílán cca 1x za 14 dní.
vytvořena Zabezpečená sekce na webu www.apua.cz pro ukládání zabezpečených
dokumentů, přístupy budou zaslány členům mailem (heslo pro kvestory je stejné
jako pro vstup na www.klubkvestoru.cz).
ve dnech 22. – 23. 11. 2011 se koná Konference URBANUS 2011, asociace se
podílí na organizační přípravě, poplatek pro členy spolupořadatelů činí 800,- Kč
bez DPH.
- informaci o konferenci URBANUS poslat do kanceláře pana rektora VUT v Brně
upravit Registrační formulář kolektivních členů na dobu neurčitou

Další zasedání předsednictva asociace:
09. 11. 2011, 09:30 (před zahájením valné
hromady) - VUT v Brně, kancelář kvestora
V Brně dne 13. 10. 2011
Barbora Vajglová, kancelář asociace

