
VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s
Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře,

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice
e-mail  :     karel.hnilicka@cz  .lasselsberger.com,   fax:  373 332 501,   tel:  378 074 242,    mob.  602 268 214,  

   adresa :   Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz  

Zápis z     jednání VZO OS STAVBA ČR,  
LB Minerals a.s. ze dne  8.3.2011

Přítomni:   Hnilička, Blaňárová, Popp, Pojer, Blaňár, Šácha, Horn, Toncar, Bílek, 
Omluven:  Tegi, Mašat

Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů:
      Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele pana Karla Hniličku. Přítomní navrhli a zvolili
všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu pana Luboše Pojera.

Předseda seznámil přítomné , VZO projednal

-   přípravy na dubnové uspořádání členské schůze (konference) naší základní odborové
organizace, která bude tradičně spojena se setkáním zaměstnanců s vedením VJ Plzeňsko.
Hlavní body budou: mzdy pro rok 2011, kolektivní vyjednávání pro rok 2012 versus
koordinační odborový orgán a další Přesný termín bude upřesněn.
 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 5.000,-
Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno dle platného pořadníku čtyřem zájemcům z řad našich
členů , tedy v celkové výši 20.000,-Kč. VZO souhlasí.
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO.

-   předseda seznámil přítomné se jmenným seznamem členů , kteří v uplynulém měsíci oslavili
životní výročí, či odešli do starobního či invalidního důchodu. Dle Statutu naší ZO tito členové
obdrželi malou pozornost. 

-   situaci okolo dění pracovního úrazu p. Tomáše Kaučinského. Předseda VZO informoval
přítomné o jednáních , která k tomuto tématu doposud proběhla a vysvětlil podrobně
přítomným stávající situaci  i další kroky, které může naše odborová organizace udělat ,
samozřejmě na základě žádosti výše uvedeného zaměstnance.
 
      VZO rozhodl a pověřil předsedu VZO pana Hniličku, aby byla poskytnuta veškerá právní
pomoc při řešení tohoto případu a , že bude požádán o spolupráci inspektor práce p. Zdeněk
Švehla společně s  právní oddělením OS STAVBA ČR. 

-   z důvodu velkého zájmu o rekreaci v našich stanech na Hracholuské  přehradě, bylo
rozhodnuto o přidání dalších termínů.                                                                                        
    
     Nově tedy můžete využít ještě dva stany v termínu 27.8.-3.9.2011, vhodné především pro
rybářské nadšence.  
    



    Dále je možno využít jednoho stanu v termínu 25.6.-2.7.2011 a jednoho stanu v termínu 30.7.-
6.8.2011
    Dále bylo rozhodnuto o dalším do vybavení stanů, tak abychom byli schopni poskytnout co
možná největší komfort našim členům , kteří využijí této rekreace.  
  
    Všichni přihlášení zaplatí příslušný poplatek za půjčení stanu do konce měsíce března 2011 u
předsedy VZO pana Hniličky.
     
     Pozor, na tuto rekreaci  lze využít příspěvek na dovolenou dle Kolektivní smlouvy pro rok
2011 ve výši 3.500,-Kč.  Další informace o středisku získáte na www.kempkeramika.cz .
  
- v úterý 8. března byly předány kytičky a malé sladké pozornosti našim členkám
k mezinárodnímu Dni žen.
 
-  byly předloženy čtyři žádosti o vyplacení finančních pomocí při dlouhodobé pracovní
neschopnosti  za měsíc únor 2010.  Upozorňujeme naše členy, že žádost je potřeba vyplnit u
předsedy VZO a předložit k ofocení neschopenku. Neplatí pro pracovní úrazy.

-  předseda informoval přítomné , že již obdržel první žádosti o příspěvek na lyžařské kurzy pro
děti na našich členů. K podání této žádosti je potřeba vyzvednout tiskopis u předsedy VZO.
Příspěvek ve výši 500,-Kč na jedno dítě bude vyplacen na konci měsíce března 2011 u
hospodářky VZO paní Hanzlíčkové.

-   předseda předložil výsledky jednání , které se vedou o dlužnou částku za pronájem
rekreačního střediska Máj Plasy ze strany firmy Burda. Předseda konstatoval , že za poslední
rok jsme v rámci jednání dokázali vymoci finanční prostředky v celkové hodnotě cca 150.000,-
Kč.                                                              
    
     VZO předpokládá , že zbytek dlužné částky, tedy cca 110.000,-Kč bude postupně uhrazen do
konce tohoto roku.
  
    Ohledně rekreačního střediska Máj Plasy byly dále připraveny informace o situaci a stavu
oprav. Od počátku února již probíhá oprava elektro instalace, tedy kompletní výměna kabelů,
rozvodných skříní atd.  Nový nájemce Ing. Hanuš oznámil , že další stavební práce na úpravách
střediska budou započaty nejdéle do začátku měsíce dubna. 
    
     Dosavadní investice ze strany nájemce se již pohybují ve výši 800.000,-Kč.
   
     VZO rozhodl, o uspořádání brigády, která se uskuteční začátkem měsíce dubna. Termín
bude včas upřesněn, zájemci se nahlásí u předsedy VZO. Jedná se především o vyřezávky náletů
a trnin v okolí oplocení. Občerstvení bude zajištěno.
 
- nabízíme pro děti našich členů zlevněné nabídky dětských táborů. 
         1.   náš tábor Máj Plasy ve dvou termínech   1.-13.7.2011 a 13.-25.7.2011.
               Běžná cena tohoto tábora je 3.990,-Kč, pro děti našich členů je cena 2.990,-Kč.

2. tábor Orlovice v termínu18.7.-2.8.2011.
       Běžná cena tohoto tábora je 4.150,-Kč, pro děti našich členů 3.650,-Kč.
Přihlásit se (závazně) lze u předsedy p. Hniličky do konce měsíce března 2011.

-   ve spolupráci s paní Bílkovou byly připraveny a zpracovány potvrzení plateb za členské
příspěvky pro daňové odpočty jednotlivých členů za rok 2010.

-   na žádost statistického úřadu byly zpracovány dotazníky k majetku naší odborové
organizace. Vše bylo řádně vyplněno a v termínu zasláno.



-  o otázce našich stránek bylo zdůrazněno, že tyto zatím běží bez problémů a dle počtu návštěv ,
lze konstatovat , že je navštěvuje velká část našich členů. Návštěvnost je k začátku tohoto měsíce
více jak 
7000 otevření. 
  
-    připravuje pro své členy  již šestnáctý ročník tradičního turnaje ve stolním tenise jednotlivců.
Turnaj jednotlivců ve stolním tenise se uskuteční v pátek 25.3. 2011 od 15.00 hod. v kulturním
domě Horní Bělá. Občerstvení a doprava  zajištěna.
     
     Přihlášky přijímá  p. Dobrý tel. 4701 a  p.Hnilička tel.  4242 . 
Startovné pro nečleny naší ZO je za jednu osobu 300,-Kč a bude uhrazen na místě.

- dále připravujeme jednodenní zájezd na již 20. ročník výstavy HOBBY 2011 do Českých
Budějovic.
  Cena   -    člen OS + 1 rod. příslušník  á,-200,-Kč, ostatní á,-350,-Kč. 
       
      Odjezd - Obora 5.55 hod, Kaz.6.00hod., Mrtník 6.05 hod. , Krašovice 6.10 hod., Trnová 6.15
hod.,         
H.Bříza ves  a   Bama 6.20 hod.  Třemošná 6.25 hod.   V ceně je doprava + vstupenka

 Přihlášky  u p.Hniličky (tel.4242) max. do 31.3. 2011 !!! Zájezd se uskuteční při plném obsazení
autobusu.

- nabízíme svým členům v termínu 8.4.2011 jednodenní  zájezd za nákupy do Polska –
KUDOWA-ZDRÓJ  
Cena dopravy: člen + 1 rod. příslušník á-200,-Kč,  ostatní 400,-Kč.
V ceně  není zahrnuto pojištění, důrazně doporučujeme si toto individuelně  zajistit

Odjezd: 01:45 h Kralovice, 02:00 h   Rybnice, 02:05 h   Kaznějov, 02:15 h    Horní Bříza,  
              02:25 h  Třemošná, 02:40 h    Plzeň,        Předpokládaný příjezd okolo 16.00 hod.

 Přihlásit se můžete přímo u předsedy VZO pana Karla Hniličky na tel. 4242  nebo na  mobil 602
268  214

-   pro zájemce nabízíme dne 25.5.2011 jednodenní zájezd do zábavního parku Geiselwind v
Německu
Cena dopravy - pro členy a jejich děti (platí i pro vnoučata) a- 350,-kč/na osobu,ostatní 550,-Kč/
na osobu
Cena vstupného - 17,50 Euro/os bude upřesněno a se hradí individuálně. Děti do výšky 110 cm
zdarma.
Po zaplacení vstupného jsou všechny atrakce již zdarma a to jak pro děti, tak i pro dospělé 

Odjezdy: Kralovice 04:20hod, Plasy 04:30hod, Kaznějov 04:40hod, Horní Bříza-BAMA
04:50hod, Třemošná 05:00hod, Plzeň 05.05 hod . 
 
Závazné přihlášky přijímá předseda VZO na tel. 4242 nebo mob. 602 268 214 do  obsazení míst
v autobusu. Již v pondělí 14.3. 2011 bude nabídnuto i veřejnosti.

- dále připravujeme jednodenní zájezd - JARNÍ VÍDEŇ     –  sobota 7.  5 .  2011 
 Cena pro č lena + jeden rod.  př í s lušník 500,-Kč /os ,  ostatní 800,-Kč /os  a zahrnuje:
autobusovou dopravu,  průvodce.  Cena nezahrnuje:poj ištění  léčebných výloh.  

  Odjezdová místa:    Kralovice-před FÚ 3:30hod,  Plasy-aut.zast .  3:40hod,Rybnice  -  aut .
zastávka 3:45hod,  Kaznějov -aut.  Zast .  3:50hod,Horní  Bř íza-BAMA 4:10hod,
Třemošná-aut.zast .  s ídl .4:15 dalš í  nástupní  místa dle dohody.
                            



Program zájezdu:  odjezd v časných ranních hodinách,  př í jezd do Vídně  v  dopoledních
hodinách.  Prohlídka historických památek v centru města  s  průvodcem, poté přejezd k
Schönbrunnskému zámku a návštěva zámeckých zahrad.  Dle  časových možností  krátká
zastávka v Prátru (bude upřesněno).  Odjezd do ČR okolo  18:00 hodiny.  Př í jezd v
nočních hodinách.

    

Zapsáno v Kaznějov 8.3.2011
                                   Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: p. Pojer Luboš                                     LB  MINERALS, a.s.

                          zapsal předseda Hnilička Karel


