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Zápis z mimořádného jednání VZO OS STAVBA
ČR,LB Minerals a.s. ze dne 13. 12. 2011
Přítomni: Hnilička, Mašat, Blaňár, Šácha, Horn, Toncar, Pojer, Popp, Bílek
Hosté : ředitel VJ Plzeňsko Ing. Henžlík, předseda revizní komise p. Lopata
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 Luboše Pojera.

1.Jednání bylo svoláno na žádost ředitele VJ Plzeňsko Ing Henžlíka
Jediným bodem, který předložil pan ředitel k projednání bylo rozhodnutí, organizační změny
o zrušení pracovního místa - druh práce - dělník hospodářské správy , tedy práce kterou
vykonává předseda naší odborové organizace a to k 1. 1. 2012.
Zároveň s tím bylo panem ředitelem předloženo ukončení pracovního poměru jmenovaného
zaměstnance.
VZO prodiskutoval tuto situaci. K otázce zrušení místa nemůžeme mít VZO námitek,
především se hodnotilo, že v tomto případě bylo jako účel předloženo zvýšení efektivnosti práce
v hospodářské správě .
V otázce ukončení pracovního poměru, VZO přímo na jednání jednohlasně odhlasoval a panu
řediteli sdělil, že VZO nesouhlasí s ukončením pracovního poměru. Na to byl panem ředitelem
předložen návrh na přeřazení do funkce provozního zámečníka.
Tento krok přišel necelý měsíc po podepsání kolektivní smlouvy 2012, kde při jednáních byli
přítomní členové KOO, vedením LB MINERALS ujišťováni , že do konce roku 2011 a ani
v příštím roce se nepočítá s rušením pracovních míst.

2 VZO projednal
- předseda přítomným předložil veškeré potřebné materiály, které jsou potřebné k objasnění
nutných budoucích investic na našem rekreačním středisku Máj Plasy.

Proběhla široká diskuse na toto téma. Všichni přítomní členové obdrželi podrobný rozpis těchto
nákladů tak, aby je mohli předložit a projednat na svých pracovištích.
Předseda dostal za úkol, požádat finanční úřad o přidělení odhadce nemovitostí a tuto nechat
ohodnotit k případnému prodeji. Závěrečné slovo bude mít členská schůze.
Dále předseda dostal úkol případný prodej střediska projednat se stávajícím nájemcem
ing.Hanušem, tedy zda by měl zájem středisko odkoupit.
- v otázce kolektivních smluv, předseda sdělil, že dostal požadovaný počet výtisků a v dnešní
době by měly být volně dostupné na všech našich pracovištích a u všech zástupců ve VZO.
- byl předložen seznam vyplacených bezúročných půjček z fondu ZO za uplynulé období. Bylo
vyplaceno 25.000,-Kč .Případní zájemci z řad našich členů se mohou přihlásit u předsedy VZO
pana Hniličky. Ty, kteří žádají o půjčku opakovaně, upozorňujeme , že je možno žádat půjčku
šest měsíců po splacení poslední splátky půjčky předchozí.
- od 1. 1. 2012 byla s majitelem firmy TA OPTIKA, která sídlí v obchodním domě
v Třemošné, domluvena pro naše členy a jejich rodinné příslušníky exkluzivní smlouva 10 %
slevy na služby, které tato firma nabízí. Podrobnosti budou zveřejněny.
- v termínu 1. 8. 2012 připravujeme pro naše členy a rodinné příslušníky již tradiční novoroční
jednodenní zájezd na hokejové utkání HC Kladno a HC Plzeň do Kladna. Jedná se o neděli.
Odjezd cca v 14.30 hod z Kaznějova. Další info bude obratem vyvěšeno. Zájemci se nahlásí u
předsedy VZO pana Hniličky. Je omezený počet vstupenek, tak neváhejte.
- jednáme s majitelem firmy Swing , zda bude ochoten opětovně poskytnout slevové kupony,
na měsíc leden, ve výši 30 % do restaurací Špalík v Trnové a Modrý Hrozen v Kaznějově.
- byly předány dárkové balíčky našim členům, kteří v uplynulém období oslavili kulaté výročí 50
a 60 let.

Vážení spolupracovníci, blíží se vánoční svátky a samozřejmě i konec roku 2011.
Dovolte, abych popřál jak jménem svým, tak samozřejmě i jménem všech členů VZO
LB MInerals a. s. Vám a Vašim rodinám šťastné prožití svátků vánočních a především
hodně štěstí a zdraví v novém roce 2012.
Jménem svým pak dovolte, abych Vám ještě jednou poděkoval za Vaši podporu
kterou mě v posledních dnech hromadně projevujete.

Zapsáno v Kaznějově 13. 12. 2011
Ověřil: p. Luboš Pojer

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

