
 

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  13.3.2012 

 
Přítomni:   Hnilička, Mašat, Blaňár, Šácha, Pojer,Blaňárová, Bílek 
Hosté :      Ing. Henžlík, Ing. Zima 
 
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 Richarda Blaňára 
 

1.Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Henžlík seznámil přítomné: 
 
- pan ředitel se ještě jednou vrátil k již vyvěšenému upozornění pro zaměstnance. Je potřeba aby 
zaměstnanci na všech dokladech, dokumentech,  žádosti o příspěvek na dovolenou a  nebo třeba 
neschopenkách používali správný název společnosti a to je LB MINERALS, s.r.o. Veškeré doklady kde 
nebude správně uvedena adresa zaměstnavatele budou nově zaměstnancům vráceny jako neplatné.  
 
- ve VJ Plzeňsko proběhla mimořádná inventura, vše bez problémů. 
 
- proběhl křest knihy,, Kaolin na severním Plzeňsku“ – knihu obdrží všichni zaměstnanci. V případě 
zájmu je omezený počet knih k volnému prodeji za cenu 220,-Kč.  
 
- v druhé polovině března proběhne kontrola obvodního báňského úřadu k dodržování bezpečnosti práce.  

 
2.Ing. Zdeněk Zima seznámil přítomné: 
 
- za uplynulé období byl plán zisku překročen a to i přes to, že došlo k poklesu expedice kaolinů 
používaných ve sklářské výrobě. Předpokládá se, že max. v měsíci květnu se vše vrátí k normálu. 
  
- připravují se změny a projekty na potřebné úpravy stávajících nedostatečných topících systémů. Vše 
bude upraveno tak, aby se zabránilo problémům, které se hromadně vyskytovaly v letošní zimě 
(především v závodě Kaznějov), kde na některých pracovištích docházelo několik týdnů k zamrzání 
technologií. Toto stálo nejen velké úsilí pracovníků udržet výrobu v provozu , ale i obrovské ztráty a 
zbytečné finanční náklady. 
 
-  v Horní Bříze se pracuje na konečném řešení zásobování závodu technologickou vodou. Počítá se 
s využitím vody z lomu a zabudování 120 kubíkové laminátové nádrže. 
 
- připravují se úpravy rozvoden na Atritoru a nádržích Lipp 
 
- pracuje se na zamezení krádeží, především nafty z pracovních strojů.   
 



- pokračují práce na úpravě soc. zařízení v tesárně a dílnách v závodě H.B.     
 

 
3.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 
- byly projednány výsledky členské schůze naší organizace , která se uskutečnila ve dnech 15.  a 16. 2. 
2012. Předseda zopakoval veškeré projednané informace a rozhodnutí této členské schůze.    
Celkově se členské schůze účastnilo 93 členů a 12 hostů. Mandát byl  1 ku  5 a tak k hlasování bylo 
potřeba 53 platných hlasů našich členů. 
 
 Členskou schůzí byl schválen rozpočet na rok 2012  a  čerpání finančních prostředků na rok 2011.  Zde 
byli všichni přítomní členi pro.  
 
  Jednalo se především o úpravu ve stanovách naší odborové organizace a v návaznosti i změny v zásadách 
hospodaření a to především v bodě III. Sociální podpora.                                                                                  
Tyto Vám zde také předkládáme (články se změnou jsou označeny červeně):  
  
       III. Sociální podpora 
Čl. 1.  Základní odborová organizace poskytne na žádost svých členů k zamezení nastalé tíživé 
finanční situace, bezúročnou půjčku  ve výši 10.000,-Kč z fondu VZO. Tato půjčka  je plně návratná a to 
v jednotisícových měsíčních splátkách. Strhávání zabezpečuje zaměstnavatel dle předložené smlouvy. 
 
Čl.2.  Z odborových prostředků je možno též při úmrtí člena odborové organizace, hradit náklady 
na zakoupení věnce do výše 5.000,-Kč a náklady na společnou dopravu zaměstnanců na pohřeb. 
 
Čl.3.  K okamžité pomoci bude v případě úmrtí člena ZO , který je v pracovním poměru 
k zaměstnavateli , tedy LB MINERALS,s.r.o. bude vyplacena pozůstalým jednorázová finanční podpora 
z finančních prostředků ZO ve výši  25.000,-Kč.  Tato částka bude vyplacena v případě, že příčinou úmrtí 
nebude pracovní úraz ( tento je řešen v kolektivní smlouvě).  
 
Čl.4.  Nad  částku ve článku III/3 , pak bude vyplacen jednorázový příspěvek  ve výši 10.000,-Kč  
pro každé osiřelé dítě do 18 let, zemřelého nebo ovdovělého člena , které není výdělečně činné.  Tato částka 
bude vyplacena v případě, že příčinou úmrtí nebude pracovní úraz ( tento je řešen v kolektivní smlouvě). 
 
Čl.5.  Jednorázový příspěvek ve výši 5.000,-Kč na ozdravný pobyt dlouhodobě nemocného, 
invalidního nebo zdravotně postiženého dítěte člena ZO v souvislosti s jeho léčením nad částku a rámec 
hrazený příslušnou zdravotní pojišťovnou. Přiznání příspěvku musí odsouhlasit na žádost člena VZO a 
neplatí pro nadstandartní pobyt. 
 
Čl.6.  Jednorázový příspěvek v max. výši  50.000,- Kč pro člena ZO při živelných pohromách a 
katastrofách, které mají za následek částečnou nebo úplnou devastaci trvalého bydliště. O výši příspěvku s % 
přihlédnutím na způsobené škody a finanční situaci ZO rozhodne na písemnou žádost člena VZO !!!  
 
Čl.7.   Finanční příspěvek pro člena ZO ke svatbě ve výši 3.000,-Kč. Jako důkaz člen předloží kopii 
oddacího listu. 
 
Čl.8.               Finanční příspěvek pro člena ZO dárce krve , kteří budou oceněni plaketou MUDr.Jánského 
bude vyplacena následující odměna: 
  10 odběrů (bronzová plaketa)  500,-Kč 
  20 odběrů (stříbrná plaketa)            1.000,-Kč 
  40 odběrů (zlatá plaketa)            1.500,-Kč 
                       60 odběrů                                           2.000,-Kč  
  80 odběrů              2.500,-Kč 
 
Čl.9.  Finanční příspěvek pro člena při narození dítěte nebo převzetí do vlastní péče  ve výši 3.000,-
Kč na každé nově narozené  dítě.  
Podmínky přiznání finančního příspěvku:  -  narození dítěte, které má člen  ve vlastní péči, nebo jej převezme  
do jednoho roku jeho věku do trvalé péče. 



Člen požádá o finanční příspěvek a předloží příslušné doklady.    
 

Čl. 10     Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu  nemoci nebo úrazu 

               ( výplata nepřísluší u pracovních úrazů) 

 Nárok na podporu vzniká po předložení kopie neschopenky: 

 pojištěnému členu za první 1 měsíc ( první předložený měsíc)   pracovní neschopnosti ( min. 20 pracovních 
dnů), pokud pobírá dávky nemocenského pojištění - jedná se o jednorázovou  dávku ve výši 1.000,- Kč 

 dále se poskytuje po dobu pokračování pracovní neschopnosti maximálně dalších 11 měsíců  formou 
měsíčních dávek, a  to ve výši 500,- Kč za každý ukončený měsíc. 

 
-  dále byl na členské schůzi předložen návrh VZO k prodeji rekreačního střediska Máj Plasy. Předseda 
přítomným vysvětlil důvody tohoto návrhu.  Zároveň předseda přítomné seznámil s dopisem , který 
obdržel od místopředsedy odborového svazu Stavba ČR Ing. Vomely. Tento dopis byl doručen jen několik 
hodin před jednáním členské schůze a operativně byl i projednán členy VZO.   
 
    Členská schůze rozhodla o prodeji rekreačního střediska s tím , že je potřeba vyřešit otázku údajné 
dotace z prostředků bývalého ROH ve výši 1.317.890 Kč, o kterou se OS STAVBA ČR hlásí.  Z 93 
přítomných členů hlasovalo pro prodej 87 členů,  proti 2 a 4 se zdrželi.                                                                                         
 
   K tomuto tématu bylo ze strany VZO na dnešním jednání jednohlasně  stanoveno a rozhodnuto, že naše 
odborová organizace si není vědoma jakéhokoli dluhu vůči odborovému svazu a proto se ani necítí 
povinna dodržovat   čl 37 písm. n) Stanov a čl.40 písm. d) Stanov OS Stavba ČR , kde je napsáno, že 
nezbytné v případě prodeje nemovitostí, na které byly poskytnuty dotace z odborových prostředků 
bývalého ROH, požádat o udělení souhlasu s prodejem nemovitosti Předsednictvo OS . Podmínkou 
udělení souhlasu je písemné uznání závazku o povinnosti vrácení těchto dotací na účet OS. Podle čl.VI 
písm. A odst.1 Finančního řádu OS Stavba ČR je další podmínkou pro udělení souhlasu s prodejem též 
schválení obsahu kupní smlouvy Předsednictvem OS. 

  Zde se pouze opětovně ukázalo,  jak se odborový svaz chová ke svým členům.  VZO rozhodlo, aby byl 
k jednání přizván nezávislý  právník, protože od právníka odborového svazu, se v tomto případě asi 
zastání nedočkáme.                                                                                                                                     
  
   V případě , že dojde k nedohodě, tady že svaz bude i nadále požadovat  zmíněnou finanční částku, 
pokračovat dle dohody a  vše medializovat. Jednání k této záležitosti proběhne v úterý 20.3.2012 za účasti 
místopředsedy svazu Ing.Vomely a JUDr. Dlouhého. Za naši organizaci se účastní předseda pan Hnilička, 
místopředseda p.Mašat a předseda revizní komise p.Lopata. Dále jsme na toto jednání přizvali p. Šika 
jako člena předsednictva OS STAVBA ČR za  Západočeský kraj a p.Hauznera jako člena revizní komise 
OS STAVBA ČR a pana Jiřího Kříže.   
 
-  předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí, či odešli 
do starobního či invalidního důchodu. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost.                                            
    Předsedou VZO panem Hniličkou byl předán dárkový balíček panu  Miroslavu Holotovi – 
bezpečnostnímu technikovi VJ Plzeňsko, který odešel na konci února do starobního důchodu a byl našim 
dlouholetým členem. 
 
--   vyplacení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů nově ve výši 10.000,-Kč 
bylo za uplynulý měsíc vyplaceno pěti  zájemcům z řad našich členů, v celkové výši 50.000,-Kč. VZO 
souhlasí. 
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO. 
 
- za uplynulý měsíc bylo předloženo pět žádostí o vstup do naší odborové organizace.  VZO souhlasí  
 
- upozorňujeme rodiče dětí , kteří si budou žádat o vyplacení příspěvku na lyžařské výcviky, že je nutno si 
vyzvednout u předsedy VZO pana Hniličky předepsaný tiskopis.   
   Dle rozhodnutí VZO obdrží všichni členi, kteří podají žádost o tuto dotaci, příspěvek ve výši 500,-Kč na 
jedno dítě.   



 
-  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 
18.150 otevření.  
 
- ve čtvrtek  8. března byly předsedou VZO předány kytičky a malé sladké pozornosti našim členkám 
k Mezinárodnímu dni žen. 
 
Kultura a sport 
-   připravili jsme pro své členy projížďku lodí po Vltavě (tentokráte až k Vyšehradu) a návštěvu 
Mořského světa. Termín je – sobota 12.5.2012 . Poplatek uhraďte v Kaznějově  u pana Hniličky nebo 
v Horní Bříze u pana Mašata do pátku 24.3.2012  
 
-  další nabídkou je již každoročně uspořádaný jarní zájezd do Vídně. Tentokrát si máte možnost 
prohlédnout díla Gustava Klimta. Termín – sobota 28.4.2012 Poplatek uhraďte v Kaznějově u pana 
Hniličky nebo v Horní Bříze u pana Mašata do pátku 24.3.2012 
 
-  pro velký zájem byl zorganizován druhý zájezd na muzikál Bídníci , tentokrát v termínu 22.4.2012 – 
sobota . I tento zájezd byl rychle zaplněn a k dnešnímu dni je k disposici posledních šest míst. Je možno je 
využít max. do 16.3.2012 10.00 hod. 
    
  - VZO projednal přípravu rekreace v našich stanech na Hracholuské přehradě. Po dohodě s pověřenou 
osobou střediska paní Hanou Karlíkovou si zájemci z řad našich zaměstnanců mohou rezervovat chaty 
pro sezónu 2012 na telefonním čísle  608 749 743 .    
Další informace získáte na www.kempkeramika.cz .   
 
   Co se týče rekreace v našich stanech - upozorňujeme zájemce o letní rekreaci ve stanech na Hracholuské 
přehradě, že nabídnuté termíny byly  již  obsazeny. V případě zájmu a samozřejmě dohody lze tyto 
rozšířit i na termíny od 23.6.  do  30.6. a  od  25.8.  do  1.9.2012 (zde jen zájemce upozorňujeme , že do 
školy se jde až 3.9.2012).  Dle dohody budou postaveny 2 stany.  Pravidla pro zapůjčení stanů zůstávají 
stejná jako v loňském roce. Poplatek uhraďte v Kaznějově u pana Hniličky nebo v Horní Bříze u pana 
Mašata a to do pátku 24.3.2012 
 
   Pozor na tyto akce  lze využít příspěvek na dovolenou dle Kolektivní smlouvy pro rok 2012 až do výše 
3.500,-Kč.   
 

- na žádost  našeho člena a to ve věci finančního neplnění k pracovnímu úrazu, jsme předali zástupcům 
odborového svazu Stavba ČR všechny potřebné materiály, k zahájení právního zastoupení zaměstnance. 

-  připravuje pro své členy turnaj v Bowlingu čtyřčlenných družstev v turnaji,  který se uskuteční 
v polovině měsíce dubna na drahách v Třemošné.   

- dále připravujeme jednodenní zájezd na HOBBY do českých Budějovic.  Předpokládaný termín je pátek 
18.května 2012.  
 
 
 
  Zapsáno v Kaznějov 13.3.2012 
 
                                           Za VZO OS STAVBA ČR 
 
Ověřil: Richard Blaňár                         LB  MINERALS, a.s. 
 
                               zapsal předseda Hnilička Karel                           



Popis: http://stavba.cmkos.cz/image1.gif

 

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, www.zolbminerals.cz 

 
Připravil pro své členy zájezd 

JARNÍ VÍDEŇ 
s možností shlédnout díla Gustava Klimta 

        28.4.2012 sobota   Cena člen + 1 rod. příslušník:   a -  500,-Kč, ostatní 750,- Kč  
 
  Cena zahrnuje:  autobusovou dopravu, průvodce 
  Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh    
 
 Odjezdová místa:  
 Plasy - aut. zast.    3:40 hod 
 Rybnice - aut. zastávka  3:45 hod 
 Kazně jov - aut. zast.         3:50 hod 
 Horní Bř íza - BAMA, OD   4:10 hod 
 Třemošná - aut. zast. sídl. 4:20 hod 
 Plzeň  -  TESCO u nádraží 
 další nástupní místa dle dohody 

                             
Program výletu: 
Odjezd v časných ranních hodinách, příjezd do Vídně v dopoledních 
hodinách. Prohlídka historických památek v centru města s průvodcem. 
Pro zájemce individuální návštěva Albertina, kde probíhá  výstava 
kreseb Gustava Klimta nebo návštěva Leopoldova muzea, kde jsou 
vystaveny obrázky, dopisy a náhledy Gustava Klimta (ke 150. výročí 
narození). Poté přejezd k Schönbrunnskému zámku a návštěva 
zámeckých zahrad. Prohlídka zahrad se uskuteční pouze při větším 
počtu zájemců. Zájem o tuto prohlídku je nutno nahlásit při rezervaci 
výletu. Odjezd do ČR okolo 18:00 hodiny. Příjezd v nočních hodinách. 
 

    Přihlásit se můžete do zaplnění autobusu přímo u předsedy                              
VZO LB MINERALS,a.s.  pana Karla Hniličky na tel. 4242 nebo na 

mobilu 602 268 214 


