
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  12.10.2010

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

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 Bohumíra
Bílka.

1. Předseda seznámil přítomné s tématy     jednání s  
ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Henžlíkem  :

-  KA,HB,KY – osazeny další kontejnery na plasty, papír, sklo – je potřeba většího důrazu na
třídění odpadu, jelikož jako firma nesmíme produkovat směsný komunální odpad

-  odstraňování závad uvedených v závazných příkazech z komplexní prověrky OBÚ

-  vypracovat plán oprav na rok 2011, vypracovat plán investic na rok 2011
do příští porady všichni pracovníci připraví návrh úsporných opatření

-  osazeny sondy v silech na měření materiálu – probíhá porovnávání s ručním měřením

-  od 11.10.2010 je dohodnuta CZD k opravám, z důvodu expedice lodí možná přesuneme o 1
týden později

-  vývoj ve výrobě kaolinu – nižší expedice. Tekutý kaolinu pro  Větřní, Štětí, Primalex (snížil
prodej a požaduje bělejší materiály).

Výroba a prodej - pouze v     tištěné podobě .  

2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal  
-   informace o vyúčtování letošní sezóny ve stanech na Hracholuské přehradě. Bylo
konstatováno , že až na to, že byly před sezónou ukradeny skříně na lednice ( nakonec se
postavení lednicí přímo do stanů ukázalo jako velmi praktické) a během sezóny pak zmizela
plachta na stan a vnitřní světlo stanu , proběhla sezóna nad očekávání dobře.  Po diskusi bylo



rozhodnuto , že stany jsou ve stavu kdy není potřeba kupovat nové. Dále  v případě potřeby se
pro příští sezónu zakoupí do stanů dva stojanové ventilátory.   

-    přítomní zhodnotili průběh oslav dne horníků , který se uskutečnil dne 11.9.2010 na
rekreačním středisku Máj v Plasích. Více jak týdenní přípravy a spolupráce mezi vedením
společnosti a naší organizací  se určitě bohatě vyplatily a stoupající zájem našich zaměstnanců
byl znatelný. Věříme , že toto mohou potvrdit všichni , kteří se veselice v letošním roce
účastnili. Celkově dorazilo 116 lidí. Foto na našich stránkách www.zolbminerals.cz 
  
-    VZO hodnotilo návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals.cz       Stránky jsou
v provozu již šest měsíců a za tu dobu je navštívilo 3 822 zájemců, což je s porovnáním
z minulého měsíce o celých 854 zájemců více. VZO děkuje.

-    předseda informoval o jednáních s Českým statistickým úřadem ohledně našeho movitého
majetku.

-    informace z jednání komise pro odškodnění pracovních úrazů

-     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.

-  předseda seznámil přítomné se jmenným seznamem členů , kteří v uplynulém měsíci oslavili
životní výročí, či odešli do starobního  či invalidního důchodu ( neplatí pokud zaměstnanec
nadále pracuje). Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi od předsedy VZO malou pozornost. 

-    předseda přítomným předložil  žádost naší členky 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.

-    byla započata distribuce slevových karet (Sphere card). K výsledku snahy činnosti
odborového svazu proběhla široká diskuse a celkovým výsledkem je náš VZO velmi zklamán a
nespokojen.  I přesto , že jsme zodpovědné osoby svazu písemně oslovili se zásadními náměty
a připomínkami, nebylo k nim bohužel prozatím přihlédnuto a tak mimo několika výjimek je
možno využít tuto kartu nejblíže v Plzni , což je pro většinu našich členů k ničemu.
       
      Jsme na tom , že jestliže má mít karta smysl , je potřeba mít za ni možnost denně
nakupovat, brát benzín atd.  Předseda tuto situaci opětovně přednese na jednání sboru volitelů
, který proběhne 20.10.2010 v Plzni.  Předseda všem přítomným vysvětlil jak kartu používat a
kde najít další informace.  Karta má platnost dva roky. V případě , že by za tuto dobu zůstala
situace beze změn, nebudou karty na další období požadovány. 

-    k otázce volných vstupenek na hokejová utkání HC Plzeň 2010 -2011 předseda upozornil , že
lístky byly již rozebrány zájemci z řad našich členů. Byl předložen seznam zájemců , kteří si
lístky převzali. 
     
     VZO proto rozhodl , že uspořádá na přelomu roku v jednom z níže uvedených termínů zájezd
na zápas HC Plzeň.  V úvahu připadá výběr mezi dvěmi zápasy a to HC Kladno – HC Plzeň
v termínu 30.12.2010 a nebo HC Litvínov – HC Plzeň v termínu 23.1.2011.  Zájemci se budou
moci přihlásit na počátku měsíce listopadu. Bude včas vyvěšeno ( do vyvěšení se přihlášky
neberou). 

-    Připravuje pro své  členy již druhý letošní  turnaj čtyřčlenných družstev  v  BOWLINGU.
Turnaj se uskuteční  dne 6.11.  2010,  tedy v sobotu  od 10.00 hod. v Třemošné.
Podrobnosti na www.zolbminerals.cz
     
     Sraz účastníků v 9.45 hod. před budovou Bowlingu. Startovné - člen  naší organizace
zdarma - ostatní á 250,-Kč. Ceny jsou zajištěny pro první tři družstva
Zájemci se nahlásí  do 31.10. 2010 u p.Hniličky tel. 4242, mob. 602 268 214 .



-      proběhlo vyúčtování LDT Orlovice. Zájemci o dotace na letní dětské tábory si vyzvednou u
hospodářky paní Hanzlíčkové  nejpozději do 22.října 2010. Na pozdější žádosti nebude brán
zřetel. Výše dotace byla určena ve výši 500,-Kč na jednu žádost.

-      dále proběhlo vyúčtování jednodenního zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic. ˇučastnilo
se 36 zájemců.

-    VZO připravuje v měsíci Listopadu pro své členy  jednodenní zájezd do Aquapalace Praha
Čestlice. Bude včas vyvěšeno. Upozorňujeme , že pro tento případ budou za rodinné členy
počítány i vnoučata. Sledujte www.zolbminerals.cz

-       upozorňujeme členy, kteří se přihlásili dne 11.12.2010 na revue ledního krasobruslení
Disney on Ice , že je potřeba poplatky uhradit maximálně do 26.10.2010 přímo u předsedy VZO
pana Hniličky. Představení je beznadějně vyprodáno, proto kdo včas neuhradí poplatek, bude
nahrazen náhradníky.  Jedná se o  sobotní odpolední představení se 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 . Další info na www.zolbminerals.cz

-       VZO odsouhlasil předloženou přihlášku zaměstnance a přijal ho za člena naší odborové
organizace.

- proběhl návrh na volbu delegáta VI. Sjezdu OS Stavba ČR  náš výbor, tedy  ZO VZO OS
Stavba ČR, LB MINERALS, a.s.  org. č. 05-0716-3407  navrhl na dnešním jednání dne na
delegáta VI. Sjezdu OS Stavba ČR předsedu naší organizace pana Hniličku. Jako náhradník byl
zvolen místopředseda naší organizace pan Petr Mašat.

- proběhl návrh na volbu člena Sněmu OS Stavba ČR . Náš výbor ZO VZO OS Stavba ČR, LB
MINERALS, a.s.  org. č. 05-0716-3407  projednal na svém dnešním jednáním  návrh pro volbu
člena Sněmu OS Stavba ČR. Na člena Sněmu OS Stavba ČR navrhuje předsedu naší
organizace pana Karla Hniličku

-      k otázce střediska Máj Plasy, předseda předložil následující zprávu. Za uplynulý měsíc
proběhlo několik desítek jednání a to jak telefonních, tak osobních mezi předsedou našeho
VZO a nově vybraným zájemcem či jeho právníkem.  
       
        Dnes už s úlevou můžeme konstatovat , že se podařilo vybrat nového nájemce pro naše
rekreační středisko Máj Plasy. Stal se jím Ing. Marek Hanuš ( tábory HAUL), a jeho práci si
můžete zhlédnout v odkazech na našich stránkách www.zolbminerals.cz. 

      Pronájem platí od 1.10.2010 po dobu deseti let. Předseda předložil přehled prací, které chce
nájemce stihnout ještě v letošním roce, vlastně většina prací již 12 dní běží.  Zatím došlo ke
generální výměně potrubí na dvou ubytovnách. 
     
     Zde se připravuje kompletní rekonstrukce všech sociálních zařízení s novým zabudováním
sprch. Dále pokračují práce na nátěrech všech čtyřiceti chat a to jak z vnějšku , tak z vnitřku.    
      
      Finišuje i generální oprava centrálních WC v hlavní budově. Postupně Vás budeme
informovat a v novinkách na našich stránkách si budete samozřejmě moci vše porovnat na
fotografiích. 
  
-     k otázkám týkajících se 13.platu, předseda pan Hnilička sdělil, že osobně nevidí žádný
důvod, proč by v letošním roce neměl být 13. plat vyplacen  ve výši minimálně 100 %.

-    bylo požádáno o zakoupení 1ks mikro trouby, výměna 1 ks rychlovarné konvice na
pracoviště a 1 ks mrazáku a příborů do závodní jídelny Kaznějov.  Navýšení počtu vysoušečů
vlasů na šatnách.                                                        
      Dále byl předložen požadavek na řešení parkování na kaolince v Horní Bříze. Předseda
projedná s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Henžlíkem.
 



-     VZO rozhodlo o zakoupení výčepního chladícího přenosného pultu a to do maximální ceny
20.000,-Kč. Podmínkou je , že chladící zařízení bude suché a s vlastním zabudovaným
kompresorem. Toto chladící zařízení bude dle platných pravidel , po předchozí domluvě
zapůjčováno za symbolický poplatek. Bereme to jako další službu a finanční zvýhodnění pro
naše členy.

- na závěr jednání předseda předložil přítomným zápis z  jednání KOO. Zápis z tohoto jednání
mají k disposici všichni členové VZO a bude vyvěšen na hlavních nástěnkách . V zápisu jsou
obsáhlé informace vedení společnosti o situaci ve firmě. Dále pak bylo projednána připomínka
naší organizace týkající se návrhu na navýšení výměrů u dělnických profesí ve VJ Plzeňsko a
situace okolo vyplácení finančních prostředků vyplácených členům KOO . Důvod je prostý,
zástupci, kteří přenáší informace nejsou pouze členi KOO , ale v rámci společnosti všichni
zástupci v jednotlivých výborech základních organizací. Zde bylo doporučeno, aby tyto
finanční prostředky byly převáděny přímo na účty jednotlivých organizací a ty rozhodovaly jak
s nimi naloží.  Zde bylo předsedou KOO přislíbeno , že tato připomínka náš návrh bude
projednán na všech poradách v jednotlivých základních organizacích spadajících pod náš
KOO.    

Zapsáno v Kaznějov 12.10.2010
                                   Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: p. Bohumír Bílek                   LB  MINERALS, a.s.

                                předseda Hnilička Karel


