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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                    
LB Minerals a.s. ze dne  7.1.2012 

Přítomni:   Hnilička, Mašat, Blaňárová, Popp, Pojel, Šácha, Horn, Toncar, Blaňár, Tegi, Bílek  
Hosté :        Ing Henžlík, Ing Zima, 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 
Bohumíra Bílka. 
 
1.Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Henžlík seznámil přítomné: 
 
- výrobou a prodejem za měsíc leden 2012. Zadané úkoly byly splněny. 
 
- situace v měsíci únoru je o poznání horší, z důvodu velkých mrazů dochází postupně na všech 
pracovištích ke krizovým situacím, které se daří řešit jen díky našim pracovníkům. Jsme nuceni 
k zajištění provozu převádět zaměstnance na jiné pracoviště, především drtírnu , kde dochází 
k neustálému zamrzání obřích podavačů. Co se týče jednotlivých přesypů, všech vodních cest  a 
kalů na jednotlivých pracovištích je situace velmi podobná. Dochází postupně k vyprazdňování 
sil a proto je potřeba zajistit opět bezproblémovou výrobu. Těžké chvíle prožívají i zaměstnanci 
expedice. 
 
- s rozdělením finanční částky, tedy navýšení finančních prostředků pro jednotlivé zaměstnance 
pro rok 2012. Pan ředitel konstatoval, že došlé finanční prostředky rozdělovali přímí nadřízení, 
tedy mistři společně s vedoucími jednotlivých závodů. Ze strany pana ředitele bylo zasáhnuto 
pouze v několika případech a to vždy směrem nahoru.   
 
- zdůraznil, že je v těchto dnech potřeba zajistit zaměstnancům dostatečné pracovní pomůcky, 
především pak zimní oblečení a doplňky. Zdůraznil, že mistři se musí postarat o to, aby 
zaměstnanci pracující v těchto těžkých pracovních podmínkách, měli vše potřebné. Společně 
s panem Ing. Zimou, zajistí zrychlení dodání těchto pracovních pomůcek. 
 

2.Ing. Zdeněk Zima seznámil přítomné: 
 
- podal informace týkajících se jeho pohledu na stávající situaci v závodě, organizaci práce, 
vybavení pracovišť i s jeho zázemím a personální obsazení pracovišť. Postupně navštěvuje 
jednotlivé pracoviště a směny, kde se seznamuje nejen s problematikou výroby i pracovníků 
samotných. Sdělil, že je potřeba nadále se věnovat modernizaci jednotlivých pracovišť a 
zařízení, tak aby se mohlo vyrábět a expedovat na 100 %. Dále se chce zaměřit na kulturu 
pracovního prostředí, vzhled jednotlivých pracovišť a celkový vzhled výrobních závodů ve VJ 
Plzeňsko jako celku. Z jeho pochůzek byl velmi kladně hodnocen vztah zaměstnanců k firmě. 

 



3.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 
- k otázce předpokládaného prodeje rekreačního střediska Máj Plasy. 
Opětovně byly předloženy potřebné náklady. Hlavní body investic jsou – výměna střech na 
budovách a chatách, nové vybudování zastřešení teras  
a schodišť (úkol z kontroly  BOZP), kompletní výměna vodovodního potrubí  
(havarijní stav), nové roztažení elektro rozvodů  a generální oprava bazénu.  
 
    Dle předložených materiálů a nabídek by se částka pohybovala v celkové výši cca  3.083.758,-
Kč. V této částce není započítána výměna 189 oken různých velikostí  a 19 vchodových 
venkovních dveří na zděných budovách.    
 
   VZO opětovně prodiskutovalo tuto situaci a trvá na svém rozhodnutí předložit členské schůzi 
návrh na prodej rekreačního střediska Máj Plasy a to dle platné smlouvy, tedy stávajícímu  
nájemci Ing. Marku Hanušovi.  Požadovaná cena bude dle vypracovaného a předloženého 
odhadu , zpracovaného odhadcem, který byl určen ze strany finančního úřadu v Kralovicích . 
VZO souhlasí se splátkovým kalendářem.  
 
–  VZO svolává konferenci-členskou schůzi                                                                                        –  
Kaznějov –  středa 15. 2. 2012 od 13.00 hod v závodní jídelně                                                                    
    Horní Bříza – čtvrtek 16. 2. 2012 od 12.45 hod v závodní jídelně 
 
  Předseda dostal za úkol vypracovat ve spolupráci s hospodářkou VZO vyvážený rozpočet na 
rok 2012 a připravit ke schválení čerpání finančních prostředků na rok 2011.  Dále byla 
domluvena úprava statutu naší odborové organizace, především v bodě III. Sociální podpora.   
   
   VZO žádá členy o účast a to především z důvodu odsouhlasení a schválení rozpočtu na rok 
2012.  V případě nízké účasti a na to je potřeba upozornit, by totiž došlo k neplatnému hlasování  
a to by znamenalo zastavit veškeré platby – půjčky, nemoci, divadla, muzikály, zájezdy atd.  
   
  Zároveň zde naposledy vystoupí dosavadní ředitel VJ Plzeňsko Ing. František Henžlík a před 
Vás poprvé oficiálně vystoupí budoucí ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zdeněk Zima. Přítomni budou 
již tradičně i vedoucí závodů pan Josef Zelenka  
a nově pan Václav Tirb.                                                  
Zveme všechny zaměstnance. Občerstvení zajištěno. 
 
- byla přijata žádost našeho člena o poskytnutí právní pomoci – zastoupení před soudem,  kde se 
zaměstnanec bude domáhat svého práva v oblasti odškodnění pracovního úrazu. Předseda VZO 
podrobně seznámil přítomné s dosavadním postupem a výsledky jednání na všech úrovních.                                  
VZO po zvážení všech důkazů souhlasí s poskytnutím právní pomoci.   
 
- ze strany předsedy revizní komise byla provedena kontrola peněžního deníku  
a účetních dokladů. 
 

-  předseda předložil přítomným jmenný seznamem členů, kteří v měsíci lednu oslavili  životní 
jubileum 50 a 60 let. Ze strany VZO byla těmto předána malá pozornost.  VZO souhlasí.                                        
 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 5.000,-
Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno třem zájemcům z řad našich členů, v celkové výši 15.000,-
Kč. VZO souhlasí. 
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO. 
 
-  předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří  odešli do starobního či invalidního 
důchodu.  Předsedou VZO panem Hniličkou byly předány dárkové balíčky panu Václavu 



Koldinskému – pracovníkovi třídírny v Kaznějově a panu Jaroslavu Balákovi směnovému 
mistru výroby,  kteří odešli do starobního důchodu  a byli našimi dlouholetými členy.   
Dle statutu naší odborové organizace tito členové obdrželi dárkový balíček. VZO souhlasí. 
 
- bylo předloženo šest žádostí o vyplacení příspěvku, finanční podporu při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové organizace v celkové výši 
3.500,-Kč. VZO souhlasí.  
 
- upozorňujeme zájemce,  kteří budou žádat o příspěvek na lyžařské výcviky dětí  za sezónu 
2011/2012, aby si tito vyzvedli u předsedy žádost o vyplacení, kterou musí potvrdit u pořadatele 
kursů.  
 
- byl vyplacen  finanční příspěvek , ve výši 1.000,-Kč pro člena naší odborové organizace,  dárce 
krve , který byl oceněn stříbrnou plaketou MUDr.Jánského . VZO souhlasí. 

- dle dohody s ředitelem VJ Plzeňsko,  byly v měsíci lednu 2012 rozdány zaměstnancům prášky 
na praní.  
 
-  v rámci kulturních akcí jsme pro vás připravili zájezdy na tři muzikály:                                                         
               - v měsíci únoru, v neděli 26.2.2012 to bude muzikál Osmý světadíl – jedná se o hity   
                  kapely Elán. Cena pro naše členy je á- 500,-Kč, ostatní á-760,-Kč. 
               - v měsíci březnu, ve čtvrtek 8.3.2012  
                 pak muzikál Donaha! – ve Vinohradském divadle.  
                 Cena pro naše členy je á- 400,-Kč, ostatní á-650,-Kč. 
               - v měsíci dubnu , v sobotu 14. 4. 2012  
                 muzikál Bídníci – Goja Music Hall. 
                 Cena pro naše členy je á- 600,-Kč, ostatní á-850,-Kč. 
 
 
 
  Zapsáno v Kaznějov 7. 2. 2012 
                                                                   
 LB  MINERALS, a.s.                                          Za VZO OS STAVBA ČR 
 
Ověřil: Bílek Bohumír                                      zapsal předseda Hnilička Karel                                                   
                            
                                              
         


