
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. 2. 2011

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

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

Výroba prodej – 1. 1. 2011 –13. 1. 2011 – pouze v     tištěném zápise  

-  dne 4. 2. 2011 proběhla v závodě Kaznějov kontrola ČBÚ a OBÚ  za účasti Ing. Machka
z ČBÚ a Ing. Šedivce z OBÚ – předmětem kontroly byla sila na kaolin

-   pan ředitel opětovně upozornil , že všichni zaměstnanci VJ Plzeňsko jsou povinni třídit
odpady dle druhů. Byly zakoupeny nové boxy na tříděný odpad na jednotlivá pracoviště.

-   do závodu Kaznějov bude 24. 2. 2011 přivezen nově zakoupený bagr  RH 40, je nutné
jmenovat obsluhu.

-   vedení VJ Plzeňsko projednává avízované nedostatky v preventivních prohlídkách.
Připravuje se průzkum, ke kterému lékaři  zaměstnanci budou mít zájem chodit na preventivní
prohlídky, v seznamu je uvedena i MUDr. Sýkorová, se kterou bude projednáno uzavření
smlouvy o poskytování lékařských preventivních prohlídek.

-  bylo vyzdviženo pracovního nasazení osádky na přehradě v Plasích. V druhé polovině měsíce
ledna, zde byl vyhlášen povodňový stupeň č. 3 . Průtok vody byl jedním z největších za trvání
této přehrady a s tím souviselo obrovské množství naplavenin od stromů až po lávky.

  – v měsíci lednu proběhl  audit  JMS Trnava – audit byl zaměřený na dopravu (především
čištění aut u dopravce - Silotrans,  kontrola čistoty obsluhou před nakládkou, atesty o čistotě,
expedice). Zákazník byl spokojený se zjištěným stavem, nevznesl žádné požadavky na nápravná
opatření. I zde je potřeba poděkovat všem zainteresovaným zaměstnancům.



Výroba prodej leden 2011 – pouze v tištěném zápise

2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal  

-   ve dnech 4 – 5. 2. 2011 proběhl v pražském hotelu Olšanka VI. sjezd OS STAVBA
ČR. Na sjezdu byli  na další období opět zvoleni – předsedou OS Stavba ČR pan
Stanislav Antoniv a místopředsedou  OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela.

- dne 27. ledna 2011 doručil OS Stavba ČR do sídla Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR návrh nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně na období od 1. 4. 2011. 
   
  Tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání podle § 8 odst. 1 zák. č.2/1991 Sb., 
o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 
   
   Platnost stávající KSVS ve znění tří Dodatků končí dnem 31. 3. 2011.

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

-   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 pěti zájemcům z řad
našich členů , tedy v celkové výši 25.000,-Kč.
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO.
    
-   předseda předložil vyhodnocení akce slevových poukázek. Naši členi v měsíci lednu
využili 158 ks slevových poukázek a na slevách bylo našim členům poskytnuto více jak
40.000,-Kč.   
    VZO v diskusi ohodnotil tuto akci, dle reakce našich členů, opět jako zdařilou 
a vyzval předsedu k dalším podobným akcím. 
 
   Dále bylo na základě doporučení VZO a  zájmu z řad našich členů  opětovně obnovena
smlouva s majitelem Kaznějovské pizzerie La Roccia. Podmínky jsou stejné jako v roce 2010.
Zájemci na požádání obdrží od předsedy VZO  průkazku, na kterou obdrží při placení slevu ve
výši 10 % na konečnou částku účtu, kromě tabákových výrobků. Zapůjčení není omezeno.
Využít ho tedy mohou i rodinní příslušníci. V případě Vašeho zájmu si můžete průkazku
zapůjčovat neomezeně krát  a to do 31. 12. 2011 

-      přítomní obdrželi výtisky kolektivní smlouvy na rok 2011 , tak aby je bylo možno rozdat na
všechna pracoviště závodů Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice.  

- VZO projednal přípravu rekreace v našich stanech na Hracholuské přehradě. 
Po dohodě s panem Liškou si zájemci z řad našich zaměstnanců mohou rezervovat chaty
pro sezónu 2011 na telefonním čísle  776 121 654 . 
   
    Pozor na tuto rekreaci  lze využít příspěvek na dovolenou dle Kolektivní smlouvy pro
rok 2011 ve výši 3.500,-Kč.  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 se mohou hlásit u předsedy VZO pana Hniličky 
a to tradičně do pondělí 28.2.2011. Dle dohody budou postaveny 2 stany. Cena 
a pravidla zapůjčení stanů zůstává stejná jako v loňském roce.

    Od úterý 1.3.2011 budou stany nabídnuty i pro do obsazení veřejností, tak aby došlo
k co možná největšímu využití tohoto majetku. Další informace jsou součástí tohoto
zápisu.

- v měsíci březnu 2011 připravujeme tradiční turnaj ve stolním tenise jednotlivců, který
proběhne v kulturním domě v Horní Bělé. Přesný termín bude včas zveřejněn . 
Jste srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno !!!

-  upozorňujeme rodiče dětí , kteří si budou žádat o vyplacení příspěvku na lyžařské
výcviky, že je nutno vyzvednout si 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.  

-   12. 3. 2011 jsme pro Vás připravili  zájezd na muzikál M.Davida – KAT MYDLÁŘ -
Příběh pražského kata.
    Jedná se o  sobotní představení - od 14.00 hod. Pozor - posledních pět míst.
Cena: Člen naší odborové organizace + 1 rod. příslušník à- 500,- Kč, ostatní à- 800,-Kč 
Cena zahrnuje: vstupenku, autobusovou dopravu.  

-   za měsíc leden jsme dali našim členům na výběr s těchto akcí – plzeňská divadla,
zájezd do Španělska, zájezd na hokej do Litvínova a tři termíny muzikálu Děti Ráje.

- 

Zapsáno v Kaznějov 8. 2. 2011
                                   Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: p. Petr Mašat                   LB  MINERALS, a.s.

                          zapsal předseda Hnilička Karel


