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 12.4.2011
Přítomni: Hnilička, Blaňár, Popp, Pojer, Šácha, Horn, Toncar, Tegi, Bílek,
Omluveni: Mašat, Blaňárová
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. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal
- k úrazu pana Tomáše Kaučinského, byly přeloženy informace o dosavadních jednáních a
výsledcích. VZO tuto situaci projednal a po zhodnocení se usnesl pověřit předsedu VZO pana
Hniličku, aby byl vypracován dopis, kde budou shrnuty všechny známé informace s tím , že
VZO se neztotožňuje s výsledky šetření pojišťovny Kooperativa a následně pak dopisem
zaměstnavatele , který vyplacení odškodnění za pracovní úraz zamítá.
Bude zde vysvětlen náš postoj a podána žádost o opětovné požádání pojišťovny Kooperativa
o jeho vyplacení.
Bylo zdůrazněno, že než bude tato situace předána k právnímu řízení, je potřeba ze strany
předsedy využít všechny ostatní dostupné prostředky k vyplacení tohoto odškodnění.
- VZO projednal jednotlivé dokumenty Koordinačního odborového orgánu , které byly zaslány
předsedou KOO panem Hauznerem, tedy statut, jednací řád a volební řád. Začátkem dubna
letošního roku , přesněji v pondělí 18.4.2011 má na společném jednání Koordinačního
odborového orgánu LBM Horní Bříze, proběhnout volba předsedy a místopředsedy
Koordinačního odborového orgánu.
V rámci jednání k tomuto tématu bylo:
1. opětovně bylo diskutováno o celkovém významu tohoto orgánu a přínosu jak pro naši
odborovou organizaci, tak pro odboráře a zaměstnance ve firmě LB Mineráls samotné (dle naší
organizace by bylo účinnější , aby všechny odborové organice, které chtějí zachovat tuto
strukturu, založili jednu odborovou organizaci).

2. V případě , že kolegové z ostatních odborových organizací vidí další nutné setrvání tohoto
orgánu, předkládáme návrh na změnu materiálů Koordinačního odborového orgánu OS
Stavba ČR LB MINERALS a to především ve článku 6. Navrhujeme, tak zvanou Er-metodu.
Zastupování v Koordinačním odborovém orgánu, by tedy nově byla ne jedna organizace
jeden hlas, ale demokratickou formu a to delegování hlasů, dle počtu členů jednotlivých
odborových organizací. Toto číslo by bylo aktualizováno vždy na počátku čtvrtletí. Tento návrh
je potřeba brát jako zásadní věc pro další setrvání naši odborové organizace v KOO.
3. Aby bylo zabráněno jakým-koli dohadům a spekulacím, tak ve Volebním řádu
Koordinačního odborového orgánu OS Stavba ČR LB MINERALS, tedy dokumentu ,
který se zabývá volbou předsedy a místopředsedy by byl zachován původní text, tedy odborová
organizace – 1 hlas.
4. Navíc po projednání a to především s přihlédnutím k bodu jedna, bylo rozhodnuto, že náš
předseda ani nikdo jiný s VZO naší organizace nebude kandidovat na funkce v koordinační
odborovém orgánu a ani nepřijme případné zvolení.
- 12.4.2011 byla podepsána KSVS (navýšení minimálních mzdových tarifů je o 1,5%) a
rovněž byl podepsán návrh na rozšíření platnosti této smlouvy. Plné znění bude k dispozici na
webu OS Stavba ČR. Tisk KSVS a rozeslání do ZO bude následovat.
Zde je potřeba zdůraznit , že mzdové tarify ani vzdáleně nedosahují mzdových tarifů v naší
kolektivní smlouvě. Myslíme ale, že všem jen trochu uvažujícím lidem je jasné , že za tyto tarify
nikdo normální nedělá.
- předseda předložil přítomným seznam provedených prácí za poslední měsíc , na našem
rekreačním středisku Máj Plasy. Byla předložena i fotodokumentace z těchto prací , pro vás jsou
foto přístupné na našich stránkách www.zolbminerals.cz.
VZO ohodnotil práci předsedy VZO a práci, která byla firmou Haul provedena. Bylo
konstatováno , že to je správný směr jak středisko přiblížit široké veřejnosti. Dále byly
projednány platby za vodu , energie a pojištění za uplynulé čtvrtletí. Tyto budou
přefakturovány firmě Haul do konce měsíce dubna.
- upozorňujeme zaměstnance, že ve středu dne 20.4. 2011 se ve 13.00 hod. v Kaznějově a ve
čtvrtek 21.4.2011 od 12.45 hod. uskuteční v závodních jídelnách setkání zaměstnanců s vedením
VJ Plzeňsko, spojené s konferencí ZO OS STAVBA ČR LB MINERALS, a.s.
-

bude projednána situace v naší odborové organizaci , především případné návrhy změn
statutu.
dále pak dění v KOO i samotném odborovém svazu OS STAVBA ČR.
ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Františkem Henžlíkem, vedoucím závodu Kaznějov
panem Zelenkou a vedoucím závodu H. Bříza panem Beranem, pak budou podány
informace o stávající situaci ve výrobě, prodeji, plnění zadaných úkolech pro rok 2011,
situaci ve vyplácení mezd, zaměstnanosti atd.
Všichni zaměstnanci jsou srdečně zváni.
Občerstvení zajištěno.

- byly předloženy dvě žádosti o vyplacení finančních pomocí při dlouhodobé pracovní
neschopnosti za měsíc březen 2010. Upozorňujeme naše členy, že žádost je potřeba vyplnit u
předsedy VZO a předložit k ofocení neschopenku. Neplatí pro pracovní úrazy.
Nárok na podporu vzniká po předložení kopie neschopenky :

 pojištěnému členovi za první 1 měsíce 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 5 měsíců

formou měsíčních dávek, a to ve výši 500,- Kč za každý ukončený měsíc.
- opětovně 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 dubna 2011.
- upozorňujeme , že je ještě šest volných míst na jednodenní zájezd již 20. ročníku výstavy
HOBBY 2011 do Českých Budějovic. Cena - člen OS + 1 rod. příslušník á,-200,-Kč, ostatní á,350,-Kč. V ceně je doprava + vstupenka
Nástupní místa - 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.
Přihlášky u p.Hniličky. Zájezd se uskuteční při plném obsazení autobusu.
- na žádost našich členů bylo za uplynulé období vyplaceno pět bezúročných půjček v celkové
výši 25.000,-Kč z fondu VZO. VZO souhlasí. Případní zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana
Hniličky tel. 4242. Půjčky jsou vypláceny dle platných pravidel.
VZO odsouhlasil tři nově předložené přihlášky zaměstnanců za měsíc březen a přijal je za
členy naší odborové organizace.
- proběhl již šestnáctý ročník tradičního turnaje ve stolním tenise jednotlivců. Turnaj
jednotlivců ve stolním tenise se uskutečnil v pátek 25.3. 2011 od 15.00 hod. v kulturním domě
Horní Bělá.
K tomuto vystoupil předseda VZO a osvětlil přítomným členů nepříjemnou situaci , která na
této akci vznikla. Předseda poté přítomným navrhl, aby v případě (samozřejmě) zájmu
některých našich členů jim byl ze strany VZO zajištěn kurz slušného chování a sebeovládání.
- hospodářkou naší organizace byly zpracovány a 28.3.2011 i odevzdány všechny požadované
materiály pro potřeby finančního úřad Kralovice za rok 2010.
- byly vybrány nevratné zálohy od zájemců k zapůjčení stanů pro rekreaci na Hracholuské
přehradě. Předseda upozornil , že je možno využít ještě jeden stan v termínu 16.7.-23.7.2011 a
nově přidané dva stany v termínu 27.8.-3.8.2011. Zájemci se přihlásí u předsedy VZO.
- dále upozorňuje , že se ruší zájezd do zábavního parku Geiselwind v Německu z důvodu
malého zájmu.
- v nejbližším období pro Vás připravujeme turnaj čtveřic v Bowlingu v Třemošné a dětský
zájezd do Prahy. Pravděpodobný program je – na výběr – jízda parníkem, prohlídka staré
Prahy, muzeum či mořské akvárium. Bližší informace budou na obě akce včas zveřejněny.
- Jak jistě víte zakoupili jsme pro své členy k zapůjčování výčepní chlazení PYGMY 30/K profi.
Výkon 25-30 l/hod., malé rozměry a vzduchový systémem je vhodný především pro domácí
oslavy a setkání.

Chladící výkon cca 25-30 l/hod. Pivo je vychlazené již po 5-8 min.

POZOR !!! Na žádost členů byla upravena cena za půjčení zařízení a to
nově Po – Ne 50,-Kč za den.
Případné poškození a následnou opravu plně hradí osoba, která si pult zapůjčila.
Bližší informace u předsedy a členů VZO a na www.zolbminerals.cz, zde jsou postupně i
vyvěšeny již obsazené termíny.
- na požadavek naší odborové organizace byl aktualizován seznam závodních lékařů LB
MINERALS v lokalitě Plzeňsko.
Nově tedy můžete využívat služeb těchto lékařů: MUDr. Václav Čech
MUDr. Dagmar Sýkorová
MUDr. Jitka Lišková
MUDr. Vlastimil Galovi
MUDr. Marie Cinertová
- dnes je tomu právě jeden rok co byla založena naše internetová stránka www.zolbminerals.cz .
Předseda shrnul a předložil celou roční práci s tímto médiem do několika zajímavých čísel, které
přítomným předložil. Za jeden rok byly stránky otevřeny přesně 7.921 x, to je v průměru 660
otevření za jeden měsíc. To je výsledek, o kterém jsme z počátku opravdu ani náhodou
neuvažovali.
Za jeden rok trvání bylo zpracováno a vloženo 111 zápisů z porad VZO za posledních deset
let, tedy od roku 2001 do 2011. Zde si je možno ověřit veškeré informace , které byly na VZO
předloženy, projednány či odsouhlaseny.
Dále bylo vloženo na 83 foto souborů s celkovým počtem 3667 upravených fotografií.
Jen pro zajímavost si zde můžete ověřit , že jsme za rok 2010 nabídli a připravili pro své členy a
to nad rámec běžných povinností a činností všech ostatní odborových organizací, na 37
kulturních akcí, 4 x sportovní akci, 3x zájezd na sportovní klání, Permanentní vstupenky na
hokejové utkání HC Plzeň, slevové akce jako Pizza Kaznějov, Restaurace Modrý Hrozen a
Špalík.
Na konci bylo konstatováno , že stránky jsou velkým přínosem pro informovanost naší členské
základny, především pak pro naše členy , kteří pracují v nepřetržitých provozech.
Předseda předloží panu řediteli :
- je potřeba věnovat trocha pozornosti servisu sifonovač v rámci VJ Plzeňsko
- záchody v zámečnické dílně v Kaznějov zajistit dávkovač na mýdlo
- výměna lednice mistři Horní Bříza
- výměna nefunkčních rádií - vagónová váha Kaznějov, Homogenizační sklad H.B.

Zapsáno v Kaznějov 12.4.2011
Ověřil: p. Richard Blaňár

Za VZO OS STAVBA ČR
LB MINERALS, a.s.
zapsal předseda Hnilička Karel

