
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           
LB Minerals a.s. ze dne  12.10.2011 

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

1. Předseda seznámil přítomné   
 

‐  připravují se návrhy na plány investic 2012 

‐   připravuje se částečná oprava komína v Kaznějově a to tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

 ‐ dle plánu probíhají školení hrazená z Evropských fondů. Naposledy proběhlo proškolení  řidičů  

vysoko zdvižných vozíků. 

‐ dochází k opravám topení. Byla dokončena výměna radiátorů v administrativní budově 

v Kaznějově. Připravuje se zajištění   pracoviště Přerovský lis. 

‐ bylo upozorněno , že dvou případech bylo zjištěno porušení léčebného režimu zaměstnanců 

v pracovní neschopnosti. Tuto situaci je potřeba dořešit. 

‐ v Kaznějově proběhla kontrola obvodního báňského úřadu 

‐   jsou zajištěny dvě nabídky na výměnu výdejního pultu do jídelny v Horní Bříze 

‐ z důvodu odchodu stávajícího bezpečnostního technika pana Holoty do starobního důchodů, bylo 

rozhodnuto o jeho nástupci, tím se stane pan Bílek. Je potřeba zajistit přezkoušení na OBÚ 

‐ v rámci dohod se i nadále počítá s drcením zajištěným mobilní drtícím zařízením firmy  Berdych 

v místech u kaznějovských rybníků. Bude tím tak zajištěn dostatek všech požadovaných frakcí 

kameniva. 



‐ ve  středu 12.10. proběhl seminář s pojišťovacími makléři , seznámení  se zabezpečením zařízení 

proti krádežím tak, aby mohly být škody proplaceny pojišťovnami. 

 

2. VZO projednal                  
 

‐  situaci okolo přípravy vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2012. Přítomní členové opětovně 

projednali návrhy předložené vedení naší společnosti. Po široké diskusi bylo rozhodnuto o hlavních 

prioritách a tou jsou  jednohlasně plošné navýšení mezd a  dodržování KS. S diskuse vyplynulo , že 

pokud  zaměstnanci (tedy nejen odboráři) chtějí opravdu navýšit mzdy, tak je zapotřebí, aby to 

daly na vědomí.  

    To tedy znamená , že v případě Vaší plné podpory jsme připraveni za Vaše mzdy plně bojovat. V 

opačném případě (tedy v případě , že nebudeme z Vaší strany pociťovat podporu) bude kolektivní 

smlouva podepsána, tak jak bude chtít zaměstnavatel.     

     Je tedy možné , že dle vzniklé situace a Vašeho zájmu budete požádáni svými zástupci  o 

písemnou podporu , která se bude týkat Vaší podpory k vyjednávání navýšení mezd pro rok 2012. 

‐   byla projednána situace okolo našeho střediska Máj Plasy.  Členové VZO v měsíci září provedli 

osobní kontrolu dodržování smlouvy mezi naší organizací a nájemcem Ing. Hanušem a to 

především v oblasti využití finančních prostředků vložených ze strany nájemce do oblasti oprav a 

údržby střediska. Přítomní hodnotili stávající stav velmi kladně s tím , že domluvené finanční 

prostředky jsou využívány hospodárně. 

     Předseda přítomným členům předložil fotodokumentaci posledních prací. Bylo hodnoceno 

nasazení a především nadšení nájemce pro společnou věc, tedy zachování pravděpodobně 

posledního dětského střediska  takové  velikosti  a  to  minimálně  v západočeském  kraji. 

    Byl předložen návrh úpravy nájemní smlouvy a to především v tom směru , že je navyšuje 

původní částka nájemce , která má být dána ročně do oprav a údržby z původních 150.000,‐Kč, tedy 

za desetileté trvání smlouvy 1.500.000,‐Kč +DPH  na celkovou částku  2.800.000,‐Kč + DPH.   

    VZO celou smlouvu prostudoval  a s podpisem takto předložené  smlouvy souhlasí. 

 Dále VZO projednal investici do opravy střechy na hlavní budově. Tato investice o oprav byla již 

rozhodnuta a odsouhlasena  usnesením  konference ( členské schůze) z letošního května.                      

    VZO tuto otázku opravdu bedlivě projednal a v široké a   bouřlivé diskusi rozhodl o za financování   

výměny  střechy na hlavní budově. Toto rozhodnutí bylo především  podpořeno stavem střechy . 

      Bylo konstatováno , že v situaci kde se  nachází  dnešní ekonomika nejen  v naší  republice, ale i 

celé EU a s ohledem na předpovědi dalšího jejího vývoje,  je použití finančních prostředků (na 

investování do našeho společného majetku) , jediným možným  řešením . Naše finanční prostředky 

leží u  bankovních ústavů, které nejen, že nejsou v dnešní době  schopny zajistit finanční nárůst 

těchto  prostředků , ale spíše naopak zajišťují   její pokles.   Druhým a jistě ne zanedbatelným  



důvodem je i úspora, která vnikne mezi finančním rozdílem ve  využití  dnešních cen  a cen 

připravovaných navýšením  DPH  v příštím roce. 

 
‐     za uplynulý měsíc bylo zájemcům z řad našich členů vyplaceno pět půjček z fondu odborové 
organizace v celkové výši 25.000,‐Kč.  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 přítomným předložil celkem dvanáct žádostí našich členů o finanční podporu při 
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové 
organizace v celkové výši 7.500,‐Kč. VZO souhlasí.                                                                                          
Peníze  je  možno  po  podpisu  vyzvednout  u  hospodářky  paní Hanzlíčkové. Upozorňujeme 
dlouhodobě nemocné zaměstnance, že  je  potřeba  předložit  předsedovi  VZO  ofocenou 
neschopenku. 
 

‐   na základě připomínek z porady našeho závodního výboru ze dne 31.8.2011 k stávajícímu stavu 

stravování ve VJ Plzeňsko proběhlo dne 22.9.2011 za přítomnosti zástupců dodavatele  paní 

Bajtové, Fousové a pana Háka . Za společnost LBM se účastnili pánové Ing. Bárta, Ing. Henžlík, 

Beran, Eret, Hnilička, Mašát, Hauzner                                                                                                            

Program:    ‐ informace poskytovatele stravování ‐ společnost BAMA  paní Bajtová 

                   ‐ informace zástupce zaměstnanců pan Hnilička (úkol KOO LBM) 

                   ‐ diskuse 

Přítomní v rámci diskuse dospěli k dohodě: 

                  ‐ na jídelních lístcích budou doplněná telefonní čísla, na která bude možno zavolat    

                    v případě nastalých problémů s kvalitou dodaných obědů, aby bylo možno připomínku   

                    okamžitě vyřešit a zjednat nápravu v rámci výrobní jednotky.  

                 ‐ na jídelních lístcích bude doplněna gramáž, počty pečiva a chleba dodávaných       

                   k obědům.   

                 ‐ ve výdejnách obědů v Kaznějově a Horní Bříze budou dodány váhy (kontrola hmotnosti   

                  vydávaných obědů).      

                 ‐ výdejna v Horní Bříze bude z hygienických důvodů dovybavena odpovídajícím nábytkem. 

                 ‐ pro vedení společnosti bude vypracována kalkulace cen obědů – případné zvětšení    

                   gramáže masa, případné doplnění obědů o zeleninový salát. 

                ‐ vedení společnosti prověří smluvní vztahy ohledně stravování ve výrobní jednotce.                               



-  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.  
 
-  dle rozhodnutí VZO bylo zakoupeno vyplachování k našemu chladícímu zařízení , tak aby 
bylo zajištěn bezproblémový provoz. 

 

Kultura a sport 

‐ dne 10.9.2011 se jsme uspořádali turnaj  družstev v nohejbalu na sportovištích našeho 

střediska Máj Plasy. Zúčastnilo se 27 zájemců. Bylo vyúčtováno. 

‐ 10.9.2011 se uskutečnila oslava dne Horníků,  v průběhu akce se účastnilo cca 116 zájemců.  

Z důvodu vzniklých  problémů  ve financování bylo rozhodnuto, o uhrazení části nákladů 

této akce. VZO souhlasí 

‐ 19.9.2011 proběhl jednodenní zájezd na výstavu Litoměřice , účastnilo se  43 zájemců.           

Bylo vyúčtováno. 

‐ v  termínu 7.10. ‐ 10.10.2011 se uskutečnil zájezd víkendová  Paříž, účastnilo se 21 zájemců.  

 

Nově  připravujeme                                                                                   
22.10.2011 se uskuteční jednodenní zájezd do polské  Kudowi  Zdróje,  zájezd je již obsazen. 

‐ v  pátek dne  2.12.2011 na žádost členů připravujeme předvánoční  jednodenní zájezd na 

advent v Regensburgu . Cena za našeho člena a jednoho  rodinného  příslušníka je á ‐ 300,‐

Kč. Ostatní á – 500,‐Kč. Zájemci se přihlásí u předsedy VZO do 24.10.2011. 

‐ v  neděli dne  4.12.2011 připravujeme jednodenní zájezd na odpolední představení ledního 

revue Disney on Ice – Princezny a hrdinové. Cena pro naše členy a rodinné příslušníky 

(pozor v tomto zájezdu platí i pro vnoučata) je á ‐ 800,‐Kč. Ostatní á – 1.000,‐Kč.              

Cena zahrnuje vstupenku a autobusovou dopravu.  Zájemci se přihlásí u předsedy VZO do 

24.10.2011. 

‐ v  termínu  9.12.2011 připravujeme pro naše členy další zájezd na muzikál Vánoční zázrak, 

aneb Sliby se maj plnit o Vánocích. Jedná se o  páteční předvečerní představení. Začátek je 

v 18.00 hod.  Cena za našeho člena a jednoho  rodinného  příslušníka je do 23 řady á ‐ 400,‐

Kč.  Ostatní á – 600,‐Kč a do 17 řady je cena za našeho člena a jednoho  rodinného  

příslušníka je  á ‐ 600,‐Kč. Ostatní á – 800,‐Kč.                                                                               

Zájemci se přihlásí u předsedy VZO do 31.10.2011. 

 

Zapsáno v Kaznějově  12.10.2011                                                 Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Radek Toncar                        LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel 

 


