
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  8.6.2010

Přítomni: Hnilička, Blaňár, Popp J., Pojer L., Šácha, Horn, Toncar, Tegi M., Mašat P.  
Host: vedoucí závodu Kaznějov pan Josef Zelenka

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
Petra Mašata.

1. Vedoucí závodu Kaznějov pan Josef Zelenka
seznámil přítomné:

- upozornil na nutnost dodržovat na jednotlivých pracovištích důsledné vedení záznamů o
seznámení pracovníků s vydáním či provedenou změnou v řízené dokumentaci.

- v naší výrobní jednotce se posuzují počty pracovníků na jednotlivých pracovištích a jejich
využití s cílem posílení úklidových čet.

- v celé výrobní jednotce byl proveden soupis stavebních objektů, ke kterým nebyla k disposici
platná dokumentace, vztahující se k požárním předpisům.

-   výroba kaolinů v závodě Kaznějov za měsíc květen byla cca 28.800 t a z toho bylo za tento
měsíc cca 600 cisteren, celkem bylo cca 16.600 t meliva.

   V závodě v Horní Bříze jsme byli dokonce nuceni expedovat kaoliny i přes celozávodní
dovolenou , čímž klesly zásoby. Opravy byly dokončeny dle plánu.                                           

    Při takovéto nepřetržité výrobě dochází v obou závodech k nadměrnému opotřebení
výrobních a expedičních zařízení. Nejhůře jsou na tom drtiče a  rozplavovací  zařízení (balvarie,
ježky, pračky).

    Je neustálá potřeba maximálního nasazení pracovníků obou závodů na všech výrobních
pracovištích.                                            



V prodeji písku a kameniva není odbyt úplně dle předpokladů. Zde se především promítá útlum
stavební výroby a pozastavení většiny státních zakázek na území celé republiky.

- přípravy na veřejné prověrky BOZP , které se uskuteční ve VJ Plzeňsko v termínu 9.6. –
10.6.2010.

- v závodě Horní Bříza probíhají práce na generální opravě střechy plavení.

- byla provedena oprava asfaltových ploch a komunikací u váhy v H.Bříze

- na začátku měsíce června bude pneudoprava přepojena na nový kompresor

- je nutné plynule čerpat dovolenou, někteří zaměstnanci ještě nevyčerpali dovolenou z loňského
roku.

Pan Zelenka odpověděl přítomným na otázky týkajících se:
- těžby v Kaznějov na Mrtnické straně 
- průběh a oprava expedičních sil

 - proběhlého auditu výroby a expedice - proběhl 31.5.2010
             - k průběhu právě  probíhajícího auditu kameniva 
             - úrazovosti ve VJ Plzeňsko od poslední porady

2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal  
- na žádost naší organizace byly vyměněny hygienické ubrusy ve všech svačinárnách VJ Plzeňsko.

- průběh konference naší základní odborové organizace, která se uskutečnila ve dnech 26. a 27.5.2010.
Celkově se zúčastnilo 77 osob. Kompletní zápis je vyvěšen i s rozpočty na hlavních nástěnkách . Kaznějov
– Krček, H.Bříza u jídelny. Částečně pak je na našich internetových stránkách www.zolbminerals.cz . 

Usnesení konference ZO OS STAVBA ČR, LB Minerals, a.s.  ze dne  26. a 27.5. 2010 

1.Konference schvaluje všemi přítomnými hlasy v počtu 77 osob

a)  důvodovou zprávu o čerpání rozpočtu ZO za rok 2009
b)  plán rozpočtu ZO čerpání na rok 2010
c)  zprávu Revizní komise 
d)  úpravu stanov ZO 
e)  opravňuje VZO nabídnout  k prodeji a prodat kotelnu s pozemky    a příjezdovou cestou ke

kotelně na LTD Máj Plasy.
f) navýšení pojištění LDT Máj Plasy z 5 mil. Kč na 10 mil .Kč 
g) opravňuje VZO k realizaci stavebních úprav na LTD Máj Plasy v max. výši 100.000,-Kč na

jednu akci. 

2. Konference bere na vědomí

a) zprávu předsedy VZO pana Hniličky
b) informace ředitele  VJ Plzeňsko  Ing. Henžlíka o stavu a připravovaných změnách ve VJ

Plzeňsko
c) informace vedoucích závodů  p.Zelenky a p.Berana 

Členové si kdykoliv mohou požádat své zástupce či předsedu o předložení kompletního materiálu.

- po dvou měsících byla projednána úspěšnost spuštění našich webových stránek www.zolbminerals.cz, ty
byly spuštěny 8.dubna 2010. Naše stránky byly otevřeny více jak 1150 x.  Postupně v rámci možností a
především  času  se  snažíme  doplňovat  foto  galerii  tak,  abychom  Vám  předložili  všechny  dostupné
materiály.   



- předseda předal balíčky našim členům, kteří oslavili za uplynulé období kulaté životní výročí.

-    předseda přítomným předložil žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé pracovní
neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové organizace. VZO souhlasí. Peníze je
možno po podpisu vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové. Upozorňujeme dlouhodobě nemocné
zaměstnance, že je potřeba předložit předsedovi VZO ofocenou neschopenku.

-     za uplynulý měsíc byly zájemcům z řad našich členů vyplaceny tři půjčky z fondu odborové
organizace. I nadále je možno po splnění podmínek vyplácet zájemcům z řad našich členů bezúročné
půjčky ZO ve výši 5.000,-Kč. Zájemci se mohou hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO.
VZO souhlasí.

Kultura a sport:

- ohledně rekreace na Hracholuské přehradě ve stanech naší odborové organizace, předseda sdělil , že
jednal s novým nájemníkem střediska panem Liškou. Po dohodě byl zaslán seznam zájemců, tak aby mohl
být pro naše zaměstnance využit příspěvek na dovolenou dle KS smlouvy ve výši 2.000,-Kč.

     Upozorňujeme , že je ještě volný jeden stan ve dvou termínech od soboty do soboty a to od 26.6. do
3.7.2010 a od 3.7. do 10.7.2010, jsou to dva termíny kdy je na přehradě bezkonkurenčně nejčistější voda.
Stany jsou vybaveny elektro přípojkou, lednicí,topením, mají dřevěnou podlážku a jsou cca 5 m od vody.
K disposici je pramička.  
Případní zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky.

-   příspěvek na zakoupení permanentních vstupenek na Hokejovou sezónu 2010/2011. VZO rozhodl o
zakoupení jedenácti  kusů permanentních vstupenek na nastávající hokejovou sezónu. Vstupenky (3 ks )
bude možno objednávat bezplatně u předsedy VZO.                                                 
     Další budou s odsouhlaseným příspěvek pro členy ve výši 400,-Kč /rok , kteří si zakupují vstupenku
samostatně na celou sezónu přes naši organizaci.

- VZO rozhodl o přiznání příspěvku pro děti našich členů , které se budou účastnit letních dětských
táborů. Zájemci si po uskutečnění tábora vyzvednou u předsedy VZO p. Hniličky příslušný formulář
k potvrzení o účasti. 

-      VZO řipravil pro své členy dne 11.12.2010 jednodenní zájezd do Prahy na  Lední revue Disney on Ice
. Jedná se o sobotní odpolední představení začátek ve 14:00 hod
        Cena člen + rod. příslušník (platí i pro vnoučata): á - 500,-Kč , ostatní:    á -750,- Kč 
Cena zahrnuje vstupenku + autobusovou dopravu

-  VZO připravilo v termínu 18.6. – 20.6.2010 pro své členy třídenní zájezd – VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ do
Chorvatského letoviska Poreč. 
   Přihlásit se můžete u předsedy VZO pana Hniličky.

Cena : člen + rod. příslušníci a- 500,-Kč ostatní a- 800,-Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux autobusem (WC, klimatizace, studené a teplé nápoje) na trase ČR-Poreč-ČR,
cestovní pojištění.

Odjezdy autobusu: Kralovice , Plasy, Kaznějov, Plzeň

- bylo vyúčtováno několik akcí , které se uskutečnily od minulé porady, jako jednodenní zájezd na Hobby,
turnaj v Bowlingu v Třemošné, jednodení zájezdy do Polska a Německa, sportovní zájezd na zápas FC
Victoria Plzeň. Dostupné fota z akcí jsou na našem webu.                    

- nadále je možno vyzvednout si u předsedy VZO p.Hniličky  slevové průkazky do Kaznějovské  Pizzérie.
Není žádné početní omezení.

Zapsáno v Kaznějov 8.6.2010
                                   Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: p. Petr Mašat                    LB  MINERALS, a.s.

                         předseda Hnilička Karel


