
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  31.8.2011

Přítomni: Hnilička, Mašat, Tegi, Pojer, Blaňárová, Toncar, Blaňár, Bílek,
                 Šácha, Horn ,Popp
Host: Ing. Henžlík – ředitel VJ Plzeňsko   

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
Šáchu.

1.Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Hemžlík seznámil  
přítomné se situací ve VJ Plzeňsko:

- byla projednána situace okolo stížností na dodržování čl. 5.2. kolektivní smlouvy .  Pan ředitel
navrhl a po té přítomné ujistil ,  že všechna uvolněná místa ve VJ Plzeňsko budou nově
pravidelně a včas vyvěšena tak, aby tyto nabídky pracovních míst mohli v prvé řadě využívat
kmenový zaměstnanci VJ Plzeňsko. 

Jako první je k disposici jedno volné místo v zámečnické dílně. Případní zájemci se ozvou
přímo panu řediteli.

- v otázce obědů, bylo řečeno , že je v případě nespokojenosti strávníků potřeba  reagovat
ihned. Pan ředitel zajistí, aby v obou výdejnách byly opětovně dodány knihy přání a stížností.
Z diskuse vyplynulo , že nejvíce si zaměstnanci stěžují na velikost porcí , především masa a na
stravu v období prázdnin jako celek.

- pan ředitel důrazně upozornil na problém, který se neustále opakuje v prvním patře
centrálních šaten v Kaznějově.  Zde dochází a to opakovaně ke krádežím zařízení a
nechutnému znečišťování sociálního zařízení. 

Po diskusi bylo dohodnuto , že u dveří centrálních šaten budou instalovány kamery. V případě ,
že ani tyto nepomohou vyřešit tento problém, budou dveře šaten časově zablokovány a to tak ,
že vstup bude umožněn pouze v době výměny jednotlivých směn. S tím souvisí oprava
vchodových dveří v druhém patře.



Dále pan ředitel upozornil, že dochází k nekontrolovatelnému přesunu šatních skříněk
z centrálních šaten a to především do provozu. Pan ředitel požádal zaměstnance, kteří tak
učinili , aby skříňky urychleně navrátili zpět na původní místo a to max . do 15.9. Po tomto datu
bude provedena kontrola na jednotlivých pracovištích a to  osobně panem ředitelem.  

-     dále pan ředitel upozornil přítomné na to , že dochází ke zvýšení krádeží v rámci prostor a
pracovišť ve VJ Plzeňsko. Jedná se o šrot, železo, kabely a dokonce i matic z kolejí a kolejí
samotných. Z toho důvodu bude výrazně zvýšena ostraha objektů. 

‐   opětovně byla projednána žádost zaměstnanců pracoviště Přerovského lisu o úpravu zázemí

pro obsluhu. Jde především o vyřešení a zajištění izolací a topení .  

2. Předseda seznámil přítomné ,  
VZO projednal

- dne 18.8. se uskutečnilo jednání KOO LBM, nejdůležitějšími body bylo: 

1.  Projednání pracovního návrhu  Kolektivní smlouvy pro rok 2012. Zástupci byly předloženy
návrhy z jednotlivých výrobních jednotek , které byly zapracovány do konečného návrhu.

  Na základě rozhodnutí KOO LBM bylo v pondělí  29. 8. 2011 v Horní Bříze zahájeno kolektivní
vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2012 ve společnosti LB Minerals.

  Vedení společnosti byl předán  návrh Kolektivní smlouvy na rok 2012,  první vyjádření vedení
společnosti LB Minerals k předloženému návrhu kolektivní smlouvy se očekává  na  jednání
KOO LBM  koncem září v Horní Bříze (až budou známy  výsledky hospodaření po třetím
čtvrtletí 2011) .  

    V tomto období budou vedení společnosti podány případné doplňující informace
k předloženému návrhu Kolektivní smlouvy na rok 2012.

 Předložený návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2012  si můžete prohlédnout u jednotlivých
zástupců Vašich pracovišť – členů VZO , který tento obdrželi.

2.    Byly předloženy připomínky a stížnosti zaměstnanců k závodnímu stravování ve VJ
Plzeňko. Celkový stav s porovnáním jiných výrobních jednotkách  je zoufalý. Předseda
přítomné upozornil, že tento stav je dle jeho názoru výsledkem několika let starého
nesmyslného rozhodnutí zodpovědných pracovníků  firmy  Lasselsberber,  o centralizaci
stravování a dalších oblastí jako byl  úklid, hlídacích služby  a  i  například plateb na penzijní
připojištění na jeden penzijní fond.   

     V oblasti závodního stravování nastala zřejmě situace taková, že se na této službě přiživuje
vícero firem a že konečná firma,  která ve skutečnosti opravdu vaří, tedy paní Bajtová , pomalu
nemá dostatek finančních prostředků na uvaření obědů. Ředitelem VJ Plzeňsko bylo na
začátku roku přislíbeno vyřešení tohoto problému do konce měsíce června, nestalo se bohužel
nic a proto byl tento problém podstoupen na jednání KOO.  

3.  Na  KOO byly předány stížnosti zaměstnanců  na nedodržování kolektivní smlouvy ve VJ

Plzeňsko v bodě  5.2 Každý zaměstnanec má právo se ucházet o volné pracovní místo u
zaměstnavatele ještě před tím, než bude nabídnuto novému uchazeči o zaměstnání.       



4.  Dále byl projednán zákon o kolektivním vyjednávání , který se týká sporů při kolektivním
vyjednávání.  Mezi jednotlivými organizacemi došlo k dohodě o společném postupu při
vyjednávání v naší společnosti.

Na závěr vystoupil Ekonomický ředitel naší společnosti Ing. Bárta a informoval  přítomné :

- o  plnění  plánu  za  uplynulé  období  letošního  roku  všechny  výrobní  jednotky  naší
společnosti plní plán na letošní rok ve všech komoditách.

- vedení  naší  společnosti  předpokládá,  když  se  bude  vše  dobře  vyvíjet,  že  úkoly  na
letošní  rok  budou splněny.  Situace není  úplně  jasná s kaoliny pro výrobu skelných
vláken.

- dobře se vyvíjí situace v odběru komodit pro „Keramiku“.
- dobře se vyvíjí odběr písků.
- finanční  situace  z 1.  pololetí  se  začíná  pomalu  stabilizovat.  Opatření  ke  zlepšení

finanční situace přijatá v prvním pololetí se ukázala jako účinná.
-    o probíhajících programech – školení zaměstnanců. 

Závěrem svého vystoupení ekonomický ředitel poděkoval zaměstnancům jménem vedení naší
společnosti za odvedenou práci za uplynulé období letošního roku.

-   vedení  LB  MINERALS  s.r.o.   a    VZO OS STAVBA ČR , LB MINERALS, a.s.        Pořádají  pro

zaměstnance  v  sobotu  dne  10.9.2011  v  prostorách  LDT  Máj  Plasy  tradiční oslavu  k  37. 

výročí  spuštění nového závodu Kaznějov, 107 let těžby  Kaolinu v Kaznějově a 129 let těžby 

Kaolinu H.Bříze  oslavu   HORNICKÉHO  DNE.                                                       

Program:  Taneční  zábava od  20.00 hod.

Předpokládaný konec 02.00 hod.   Bohaté občerstvení zajištěno.

Odvoz zajištěn !!!
1.trasa   – Plasy, Rybnice,   Kaznějov, Obora, Horní Bříza -  Bama 

2.trasa – Rybnice, Kaznějov, Mrtník,Loza,  Bučí, Krašovice, Trnová, H.Bříza-ves 

Ostatní dopravu lze osobně dohodnout u předsedy VZO pana Hniličky.

-   na žádost velké části členské základny se pokusíme uspořádat tři jednodenní zájezdy na
zápasy Victorie Plzeň , konkrétně na zápasy  s FC Borisov, FC Barcelona a FC Milám.                

A to i přes to , že díky histerii , která okolo těchto zápasů panuje,  bude sehnání lístků
pravděpodobně nemožné. 
   
    Jen pro Vaši informaci vedení FC Victoria Plzeň  rozhodlo (dle nám naposledy známých
informací), že vstupenky budou prodávány přednostně po balíčcích , které budou zahrnovat
všechny tři zápasy. 

   Cena takového balíčku se pohybuje ve třech rozmezích a to 3.200,-Kč – 3.700,-Kč a 4.200,-Kč ,
samozřejmě + cena dopravy, tedy v případě využití autobusů. 

   V případě , že se předsedovi podaří zajistit tyto balíčky, bude postupováno následovně.
V první vlně jeden člen jedna vstupenka, v případě , že by balíčky nebyli prodány, přijde druhá
vlna kde bude možno zakoupit druhý balíček a to pouze pro rodinného příslušníka ( manžel ,
manželka, děti do 18 let + studující), jestli že by po té zbyl nějaký balíček, bude možno ho využít
nečlenem naší odborové organizace.  

Peníze je potřeba uhradit nejpozději do druhého dne od přihlášení.



   Dopředu upozorňujeme , že nelze zaručit zajištění lístků a z tohoto důvodu , bude brán zřetel
pouze na zájemce , kteří se nahlásí až po vyvěšení plakátu, který vyzve zájemce k přihlášení. Je
tedy potřeba každý den sledovat především naše stránky  www.zolbminerals.cz běžné místa
kam se dodávají zápisy atd. 

   Upozorňujeme , že se pro zájemce z řad našich členů  připravují  i  zájezdy  a  to jak
autobusové , tak letecké na všechna utkání venku. 

-   předseda předložil seznam finančních dluhů , vůči naší organizaci. Z původní částky
262.500,-Kč, bylo od počátku loňského roku jsme dokázali vymoci částku 214.899,-Kč. Dle
předsedy bude zbytek, tedy 47.601,-Kč vyrovnáno nejdéle do konce tohoto roku.

-  bylo předloženo pět žádostí o vyplacení finančních pomocí při dlouhodobé pracovní
neschopnosti  za měsíc srpen 2011.  Upozorňujeme naše členy, že žádost je potřeba vyplnit u
předsedy VZO a předložit k ofocení neschopenku. Neplatí pro pracovní úrazy.

-  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.                   

   Předseda VZO také předal balíček paní Marii Klímové, pracovnici kaznějovské zámečnické
dílny, která odešla do invalidního důchodu a byla naší dlouholetou členkou.

-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 5.000,-
Kč bylo poslední porady vyplaceno dle platného pořadníku dvanácti zájemcům z řad našich
členů , tedy v celkové výši 60.000,-Kč. 
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO.

-   v rámci oslav Hornického dne připravuje pro své členy  turnaj družstev v nohejbale.
Turnaj se uskuteční v  sobotu 10.9.2011  od  15.00  hod.  v prostorách  LDT  Máj  Plasy. 
Konec cca 19.30 hod. Přihlášky družstev přijímá v Kaz.  p.Hnilička  a v H.B.  p. Blaňár.
Občerstvení zajištěno !!!

Kultura a sport

-  upozorňujeme členy , kteří budou žádat o finanční příspěvek na letní dětské tábory, že
potřebný formulář je potřeba vyzvednout u předsedy VZO pana Hniličky. Žádost  lze podávat
do 15.9.2011

-   zájezd do Paříže v termínu 7.-10-2011 je plně obsazen, žádáme všechny přihlášené , aby
uhradili příslušný poplatek.

- připravujeme jednodenní zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech a to v pondělí
19.9.2011.  Ještě je možno obsadit pět posledních míst. Všichni přihlášení uhradí zájezd do
8.9.2011 u předsedy VZO.

-  předseda předložil  seznam zájemců, kteří si vyzvedli  vstupenky na hokejové utkání HC
Plzeň pro sezónu 2011-2012. 

-  na žádost našich členů připravujeme jednodenní zájezd do podzimní Prahy. Pravděpodobný
program bude projížďka lodí a návštěva mořského akvária. Podrobnosti budou včas vyvěšeny. 

- bylo předloženo vyúčtování pobytu našich dětí na středisku Orlovice 2011

Zapsáno v Kaznějově  31.8.2011                                                 Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: p. Jaroslav Šácha                   LB  MINERALS, a.s.

                          zapsal předseda Hnilička Karel




