
 
 

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  17.5.2011 

 
Přítomni:   Hnilička, Mašat, Blaňárová, Blaňár, Popp, Šácha, Horn, Toncar,Tegi, Bílek 
Omluven:  Pojer 
Host:  Ing. Henžlík 
 
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 Jaroslava 
Horna. 
 

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Henžlík seznámil přítomné: 
 
 

 Výroba prodej – 1.4.2011 - 30.4.2011 – pouze v tištěné podobě !!! 
 

- s nejnovějšími informacemi z porady vedení LB Minerals  
- probíhají zkoušky , pokusy sjednotit zrnitosti Kaolinů Kaznějova a  Břízy. 
- opětovně padlo upozornění na třídění odpadů. Všichni zaměstnanci VJ Plzeňsko 

jsou povinni třídit odpady dle druhů. 
-  VJ plzeňsko v rámci spolupráce a dohod s městským úřadem Kaznějov 

dokončilo vyčištění a napuštění kaznějovského koupaliště. 
- ve VJ Plzeňsko proběhla na konci měsíce dubna kontrola české inspekce 

životního prostředí na odlučovacích zařízeních . 
- s vedením společnosti byly projednány personální otázky na následující období 
-  na nedostatky v plynulém čerpání dovolených jednotlivých pracovníků. Vedoucí 

pracovníci na jednotlivých pracovištích musí zajistit plynulejší čerpání. 
- pracovalo se na opravách jednotlivých objektů – oprava střechy nad ježky v HB, 

kontrola konstrukcí a stavu střešní krytiny nad Abely u Přerovského lisu 
v Kaznějov, pracuje se na zazdění oken na štítu budovy Plavení v Kaznějov.  

- bylo zakázáno poskytovat praxi učňům před řádným uzavřením smlouvy 
s příslušným učilištěm 

- o potřebách vzít na měsíce květen – srpen brigádníky, studenti přes prázdniny. U 
studentů je podmínka dovršení 18 let věku a přednost mají děti zaměstnanců. 

- stavy pracovníků ke konci měsíce dubna 2011 . VJ Plzeňsko má celkem 378 
zaměstnanců. 

Výroba prodej –1.5.2011 – 5.5.2011 –  pouze v tištěné podobě !!! 

 



2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 
-   VZO projednal informace z posledního jednání KOO.  
 
Program  jednání byl: 
1.   Zahájení 
2.   Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání  
3.   Kontrola úkolů uložených 14. 12. 2010 
4.   Projednání připomínek a námětů z jednotlivých VZO (členů KOO) 
 

- k podpisu Kolektivní smlouvy LB Minerals na rok 2011  
- stravování ve VJ Plzeňsko 
- řešení odškodňování pracovních úrazů a preventivních prohlídek. K těmto 

připomínkám předseda KOO LBM a pan Hnilička podali ústní informace 
s navrženým postupem  jejich řešení. (přílohou zápisu KOO je informace 
generálního ředitele LBM k nedořešenému pracovnímu úrazu ve VJ Plzeňsko).  

- byla podána informace z jednání s GŘ a EŘ LBM za uplynulé období. 
 
5.   Informační blok vedení LB Minerals, s.r.o  
 
    V tomto bloku došlo ze strany odborů na otázku mezd. Ekonomickým ředitelem 
Ing.Pavlem Bártou byla vypracována analýza kterou, zde předkládáme: Je možno pouze 
v tištěné podobě !!! 
 
6.   Projednání a schválení dokumentů KOO LB MINERALS 
 
    Po projednání návrhů dokumentů KOO LBM (statut, jednací řád a volební řád KOO 
LBM) k návrhům dokumentů KOO LBM přišel pozměňovací návrh ze základní 
organizace, kde je předsedou pan Hnilička.  
         Pozměňovací návrh se týkal změny počtu hlasů pro jednotlivé zástupce v KOO 
LBM.     
    Podle původního návrhu a podle původního znění Statutu KOO LBM, který platil 
v minulém čtyřletém období, měl každý zástupce jeden hlas.  
     
    Přítomným byl předložen pozměňovací návrh Statutu KOO LBM panem Hniličkou a 
to tak, aby jednotliví zástupci měli tolik hlasů, kolik je členů v jejich základních 
organizacích. K tomuto návrhu se vyjádřili přítomní zástupci jednotlivých členských 
základních organizací a bylo  předloženo i stanovisko právního oddělení OS Stavba ČR.  
 
        Bylo upozorněno , že KOO si může odsouhlasit jakýkoli návrh, ale právní oddělení 
OS doporučuje znění na základě stanov OS Stavba ČR, které byly schváleny na sjezdu 
OS v únoru letošního roku. Zástupce členské základní organizace má jeden hlas. 
    Pozměňovací návrh statutu KOO  nebyl schválen. 

 
 
 
7.   Volby předsedy a místopředsedy KOO LB MINERALS 
 
      Po úspěšné volbě volební komise přítomní zástupci KOO po seznámení s volebním 
řádem zvolili  tajnou volbou předsedu a místopředsedu KOO LBM. Předsedou byl na 



další období čtyřmi hlasy zvolen pan Libor Hauzner. Místopředsedou byl na další 
období zvolen čtyřmi hlasy pan Pavel Rauner.  

 
8.   Různé 

- distribuce - ochranné nápoje 
- výše plánu výroby kaolinů na rok 2011 
- přidán nový závodní lékař VJ Plzeňsko (MUDr. Sýkorová) 
- příspěvek na dovolenou (KS 2011) je možné rozdělit 
- situace v jednotlivých výrobních jednotkách naší společnosti 
- personální politika v jednotlivých výrobních jednotkách – řeší ředitelé VJ 
- finanční situace majitele společnosti  
- situace ve stavebnictví, postoj státu  
 a  závěr jednání 

 
-   přítomní členové VZO dále  zhodnotili výsledky proběhlé konference , která se 
uskutečnila ve dnech 20.4. v Kaznějov a 21.4. v Horní Bříze. Mandát byt stanoven 1 hlas 
na deset členů. Z 258 členů se celkem zúčastnilo 71 členů.  

 

Usnesení konference ZO OS STAVBA ČR, LB Minerals, a.s.  ze dne  20. a 21.4. 2011  

 
Přítomni : dle presenční listiny 
1.Konference schvaluje všemi přítomnými hlasy v počtu 71 osob 

a)  důvodovou zprávu o čerpání rozpočtu ZO za rok 2010 
b)  plán rozpočtu ZO čerpání na rok 2011 
c)  zprávu Revizní komise  
d)  úpravu Stanov ZO  
e)  ruší oprávnění VZO nabídnout  k prodeji a prodat kotelnu s pozemky a 

příjezdovou cestou ke kotelně na LTD Máj Plasy, která byla schválena 
členskou schůzí v roce 2010.  

f) opravňuje VZO k realizaci stavebních oprav v případě havárie na LTD Máj 
Plasy v max. výši 600.000,- Kč .  

g) členská základna tímto předává VZO pravomoci k vyjednávání s předsedou 
odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. 
Janem Sábelem o možnosti a přestupu naší organizace a členů pod tento 
odborový svaz. Tato odborová organizace bude jedinou nástupnickou 
odborovou organizací stávající LB Minerals, a.s.  a to ze všemi závazkami i ze 
všemi pohledávkami. 

  

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  

             

-    VZO dále projednalo žádosti čtyř našich členů za měsíc duben 2011 o vyplacení 
finanční pomoci, podpory při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo 
úrazu (nepracovního). Jedná se o celkovou finanční částku 4.000,-Kč .VZO souhlasí.  
                   



Předkládáme přesné znění dle našich stanov                                                       

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. 

 
-   za uplynulé období byly předsedou VZO panem Hniličkou předány našim členům dva 
dárkové balíčky v celkové hodnotě 1.000,-Kč.  Jednalo se o předání při dovršení 
životních výročí 50 let, 60 let   
   
-   za uplynulé období (duben) byly VZO předloženy tři žádosti zaměstnanců o vstup do 
naší odborové organizace. VZO souhlasí 
 

-    na žádost našich členů byly za uplynulé období vyplaceny čtyři bezúročné půjčky v 
celkové výši 20.000,-Kč z fondu VZO. VZO souhlasí. Případní zájemci se nahlásí u 
předsedy VZO pana Hniličky tel. 4242. Půjčky jsou vypláceny dle platných pravidel. 
 
-  s přípravou prověrek bezpečnosti práce. Prověrky proběhnou v Kaznějov dne 
7.6.2011 a v Horní Bříze dne 8.6.2011. 
 
-   VZO projednal skončení pracovního poměru , ze zdravotních důvodů u naší členky 
paní Marie Klímové. Ze strany zaměstnavatele nelze nabídnout jinou vhodnou práci. 
      
      Při skončení pracovního poměru náleží zaměstnanci společnosti LB MINERALS, 
s.r.o. odstupné dle Kolektivní smlouvy 2011. 
 
  Předseda tuto skutečnost osobně projednal s jmenovanou pracovnicí.  

VZO souhlasí 
 

- ve čtvrtek 19.5.2011 je domluvena pracovní schůzka a začátek vyjednávání 
s předsedou odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. 
Janem Sábelem o možnosti a přestupu naší organizace a členů pod tento odborový svaz, 
přesně tak jak byl závodní výbor za úkolován členskou schůzí  
 
-  k otázce rekreačního střediska, předseda sdělil , že nastoupili první klienti a i přes to 
se nadále pokračuje v započatých pracích. Nově byl na ochranu majetku a budov 
zabudován kamerový systém, buduje se hřiště na petang a Ruské kuželky atd.  Další 
postup je možno sledovat na našich stránkách www.zolbminerals.cz . 
 

Kultura a sport 
 v uplynulé době se pro zájemce uskutečnil zájezd do Vídně a na výstavu Hobby do Českých 
Budějovic. Nově pro Vás připravujeme : 
 
1. Týden v podhájské v termínu: 21.5. - 28.5.2011. Je to 8 denní pobytový zájezd  
s autobusovou dopravou na trase Kralovice – Plzeň až do Podhájské - Slovenské mrtvé 
moře 10 bazénů, tobogány,  dětské atrakce, bary a restaurace. 
                                          Termál Podhájská léčí širokou paletu potíží.  



Cena:  člen + 1 rodinný příslušník 5.000,-Kč na osobu, ostatní 6.000,-Kč na osobu. 
Lze využít příspěvek na dovolenou dle kolektivní smlouvy ve výši 3.500,-Kč 
 
Cena za osobu zahrnuje: 
7x ubytování v penzionu Termál se snídaní, 1x celodenní výlet  a  1x polodenní výlet, 
průvodce, zabezpečení programu, pojištění pro cestu a pobyt, dopravu, odvoz busem k 
termálnímu koupališti a zpět na ubytování.  
 
2. dále jsme pro Vás připravili nabídku  tolik 
oblíbeného                                                                                         ,, LAST MOMENT “ tedy 
koupání v CHORVATSKU  v letovisku  Poreč.  
Příjezd do letoviska je v sobotu v ranních hodinách a odjezd zpět  je v sobotu ve  
večerních hodinách.  Termín -  10.6. – 12.6. 2011 
 
Odjezd  autobusu je v pátek v odpoledních hodinách. Příjezd v  neděli  dopoledne. 
Cena  dopravy  pro členy + rodinné příslušníky je 500,-Kč, ostatní  800,-Kč za jednu  
osobu.                         
 Pojištění  na  požádání  zajistíme.Počet míst je omezen a tak kdo dřív přijde, ten dřív 
mele. 
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel.4242  
Na zaplacení  lze využít příspěvku dle kolektivní smlouvy 2011 -  3.500,-Kč 
 
 
3.  Připravili jsme pro naše členy zájezd na poslední ligový zápas letošní sezóny  

FC SIGMA Olomouc - FC VIKTORIA Plzeň  
Zápas se odehraje v sobotu 28.5. 2011 na stadionu v Olomouci.  Začátek cca 17.00 hod. 
   Cena =doprava+vstupenka člen naší organizace +rod.př. á-400,-Kč, ostatní á- 650,-Kč  
Odjezd bude z Kaznějova v 10.00 hod, po trase  Kaznějov –  Mrtník –Loza – Bučí- 
Trnová – H.B. ves, spořitelna a  Bama – Třemošná -  Plzeň  
Přihlásit se můžete u předsedy VZO p. Hniličky tel.4242 do vyprodání lístků  
 
4. Připravujeme pro své členy turnaj v Bowlingu čtyřčlenných družstev. Turnaj se 
uskuteční v sobotu 28.5.2011 od 10.00 hod. na drahách v Třemošné. Sraz účastníků v 
9.45 hod. před budovou Bowlingu. 
Startovné – člen naší organizace – zdarma, ostatní 250,-Kč/os .Ceny jsou zajištěny pro 
první tři mužstva. Všechny dráhy jsou již obsazeny !!! 
 
 
Zapsáno v Kaznějov 17.5.2011                                                         Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Jaroslav Horn                                                                     LB  MINERALS, a.s. 
                                                                                                                                        zapsal předseda Hnilička  
 
 

 


