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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           
LB Minerals a.s. ze dne  10.1.2012 

 
Přítomni:   Hnilička, Mašat, Blaňárová, Šácha, Tegi, Blaňár, Bílek, Popp, Horn, Toncar  
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 Petra Mašata. 
 
 

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Henžlík seznámil přítomné: 
 

 
- pan ředitel přítomným objasnil přesuny zaměstnanců ve VJ Plzeňsko, které budou probíhat 
v měsíci lednu.  
 
- dále předložil výhled na obsazení volných pracovních míst a to na období prvního čtvrtletí 
tohoto roku. 
 
- k otázce platových výměrů byly upřesněny informace k jejich vydání. Všechny platové výměry 
budou připraveny do konce měsíce ledna a to tak, aby jednotlivé navýšení bylo provedeno od 
1.2.2012. Na žádost VZO pan ředitel přislíbil, že bude z jeho strany zajištěno, že všichni 
zaměstnanci , budou mít výměr  částečně navýšen . O zbytku rozhoduje přímý nadřízený, který, 
dle pana ředitele musí ze své funkce umět zaměstnanci zdůvodnit, z jakého důvodu mu případně 
nenavýšil výměr dle daného propočtu. VZO i přesto doporučil panu řediteli  navýšit všem 
zaměstnancům stejnou částkou, tak jak byly prostředky vyjednány při KS .   
 
-bylo předloženo zhodnocení měsíce prosince 2011 a roku 2011 jako celku. Zadané pracovní 
úkoly byly bezezbytku splněny a tak lze finálně loňský rok hodnotit jako úspěšný, za což je 
především potřeba poděkovat všem zaměstnancům jak ve výrobě, tak v expedici. 
Toto bylo v prosincové výplatě vedením i oceněno zvýšením pohyblivé složky a vyplacením 
mimořádných odměn. 
  
- za nejdůležitější nové úkoly se považuje dát do uspokojivého stavu úsek plavení v Kaznějově, 
především balvárie jsou na hranici funkčnosti.  
 
- k otázce kameninové linky v závodě Horní Bříza , bylo sděleno , že o jejím využití bude 
rozhodnuto do konce měsíce ledna. 



    
- dle dohody byla na konci loňského roku dodány firemní trička, většina zaměstnanců je již 
obdržela. Jedinou připomínkou bylo dodání nevhodných velikostí, jako například velikost S. Ve 
VJ Plzeňsko je dokonce i malý počet zaměstnanců , kteří obléknou velikost M. Proto 
doporučujeme, aby v případě , že bude zaměstnavatel ochoten akci v budoucnu zopakovat, aby 
bylo více spolupracováno s výrobními jednotkami.  
 
- ohledně domluvených prášků na praní pan ředitel sdělil , že tyto budou jednotlivým 
zaměstnancům rozdány do konce měsíce ledna.   
 
- pan ředitel předložil a VZO bylo projednáno skončení  pracovního poměru ze zdravotních 
důvodů pro pana Jaromíra Lesa. Dle vyjádření závodního lékaře MUDr. Cinertové je 
zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý konat dosavadní práci , tedy práci elektromechanika.                                   
Zaměstnavatel nemá možnost nabídnout jmenovanému jinou vhodnou práci.                                          
Se zaměstnancem bude skončen pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů (dle parafrafu 
52, písmene e zákoníku práce.  VZO souhlasí 
 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 
- dle rozhodnutí VZO z poslední porady , předseda předložil vypracovaný znalecký posudek 
k dětskému letnímu táboru Máj Plasy.  Posudek vypracoval Ing. Heidenreich, znalec určený 
finančním úřadem a obsahuje celkově čtyřicet stran  + devatenáct stran příloh.                                   
Cena kompletního dokumentu stála 9.800,-Kč.                                                                                          

Přítomní členové VZO pozorně prostudovali jednotlivé položky tohoto znaleckého posudku. Po 
široké diskusi bylo rozhodnuto následovně.                                                                                                                     
    
    1.VZO předkládá předsedovi VZO panu Hniličkovi rozhodnutí o nabídce k prodeji tohoto 
střediska, dle výše vyplývajícího se znaleckého posudku a to v co nejbližším termínu.                     
 
    2.VZO dále pověřil předsedu VZO,  aby začal o prodeji okamžitě jednat s dosavadním 
nájemcem Ing. Hanušem, tak jak je určeno ve smlouvě o pronájmu.  
 
   3. VZO pověřil předsedu připravit návrh kupní smlouvy a tu předložit na další , tedy únorové 
poradě VZO. Na tuto poradu zároveň přizvat předsedu revizní komise pana Davida Lopatu. 
 
   4. VZO rozhodl o svolání členské schůze na měsíc únor 2012, kde bude jako jeden z hlavních 
bodů,  předložen prodej střediska Máj Plasy ke konečnému odsouhlasení členskou základnou. 
 
- VZO odsouhlasil jednu nově  předloženou přihlášku zaměstnance kaolin Horní Bříza  a přijal 
jej za člena naší odborové organizace. 
 
- na konci měsíce ledna 2012, budou pro naše členy, ve spolupráci s pracovnicemi mzdové 
účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za zaplacené členské příspěvky za 
rok 2011. Na žádost zaměstnanců z jednotlivých pracovišť opětovně předkládáme zkrácené 
telefonní volby na mzdovou účtárnu a personální útvar: 
personální útvar pí. Grossová tel. - 8388 – (378021289) 
mzdová účtárna pí. Bílková tel. - 8387 – (378021225) 
 
-    předseda přítomným předložil osm žádostí našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové organizace. VZO 
souhlasí. Peníze je možno po podpisu vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové.   
Upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba předložit předsedovi VZO 
ofocenou neschopenku. 



 
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. 
 
-  předseda seznámil přítomné se jmenným seznamem členů , kteří v tomto roce oslaví životní 
jubileum 50 a 60 let.                                                                                                              
    Dále byl předložen seznam pracovních výročí pro tento rok. Předseda dále předložil seznam 
zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí, či odešli do starobního či 
invalidního důchodu. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost.                                                      
    Předsedou VZO panem Hniličkou byl předán dárkový balíček panu Václavu Menhartovi – 
pracovníkovi lisů v Horní Bříze, který odešel na konci roku 2011 do starobního důchodu a byli 
našimi dlouholetými členy. 
 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 
5.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno čtyřem zájemcům z řad našich členů, 
v celkové výši 20.000,-Kč. 
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO. 
     
-   předseda předložil výsledek jednání s firmou Swing k  akci slevových poukázek. 
Doposud nebyla uzavřena dohoda.   
  
   Na základě doporučení VZO a  zájmu z řad našich členů  opětovně obnovena smlouva 
s majitelem Kaznějovské pizzerie La Roccia. Podmínky jsou stejné jako v roce 2011.  
Zájemci na požádání obdrží od předsedy VZO  průkazku, na kterou obdrží při placení 
slevu ve výši 10 % na konečnou částku účtu, kromě tabákových výrobků. Zapůjčení 
není omezeno. Využít ho tedy mohou i rodinní příslušníci. V případě Vašeho zájmu si 
můžete průkazku zapůjčovat neomezeně krát  a to do 31.12.2012  
 
-      přítomní obdrželi výtisky kolektivní smlouvy na rok 2012  tak,  aby je bylo možno 
rozdat na všechna pracoviště závodů Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice.   
 
-  upozorňujeme rodiče dětí , kteří si budou žádat o vyplacení příspěvku na lyžařské 
výcviky, že je nutno vyzvednout si u předsedy VZO pana Hniličky předepsaný tiskopis.   
   Dle rozhodnutí VZO obdrží všichni členi, kteří podají žádost o tuto dotaci, příspěvek 
ve výši 500,-Kč na jedno dítě.   
 
 
Zapsáno v Kaznějov 10.1.2012 
 
                                          Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Petr Mašat                        LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel 
 
 
 
 
 
 
 


