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 10.4.2012
Přítomni: Hnilička, Mašat, Blaňár, Šácha, Pojer,Blaňárová, Bílek, Popp, Horn, Toncar, Tegi,
Hosté :
Ing. Henžlík, 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 Richarda Blaňára

1.Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Henžlík seznámil přítomné:
S výsledky za měsíc březen 2012. Dále bylo zhodnoceno období od začátku roku a to jak ve
výrobě, tak i prodeji. Pan ředitel za celé toto období především vyzdvihl dobré pracovní výkony
zaměstnanců. Velmi kladně hodnotil situaci v prodeji jílů v provozovně Kyšice.
Výroba, prodej 1.3. ‐30.3.2012
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‐ s přípravou na návštěvu majitele naší firmy pana Lasselsbergera, který se bude ve VJ Plzeňsko
pohybovat v období od 24.4. do 26.4.2012.
‐ je potřeba aby se zaměstnanci soustředili na kontroly obvodního báňského úřadu Plzeň
‐ proběhlo jednání , kde společně s vedením společnosti byly stanoveny cíle k dosažení úspor
‐ dle rozhodnutí se smí opravy provádět striktně jen dle platné směrnice, platí pouze toto
pravidlo‐ dodavatelské práce a provádění oprav externími firmami je možno jen tehdy, pokud tyto
odmítne p.Fujan – dílny VJ
‐ upozornil na to , že od 1.4. podepisuje objednávky již pouze lng. Zima

‐ byla předložena a projednána výpověď z pracovního poměru pro pana Stanislava Mlsnu dle § 52
písm. e) ZP . Předseda VZO p.Hnilička tuto situaci s pracovníkem projednal a po dohodě VZO
souhlasí. Výpovědní dvouměsíční doba začíná běžet dnem 1.4.2012.
‐ ve VJ Plzeňsko se připravují veřejné prověrky BOZP ‐ měsíc květen
‐ v diskusi byl pan ředitel požádán o řešení parkování vozidel pro zaměstnance. V poslední době po
příjezdu na ranní směnu není kde zaparkovat. Řidiči kamiónů stojí běžně na místech pro parkování
osobních vozidel nebo blokují vjezdy na tato parkoviště.
Předseda VZO připomněl, že již více jak deset let je příslib řešení parkovacích míst jak pro osobní ,
tak nákladní dopravu.
‐ za závěr společného jednání poděkovali členové VZO panu řediteli za spolupráci a popřáli mu
v jeho nové životní etapě především hodně štěstí a zdraví.

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal:
‐ byli předloženy kompletní vypracované materiály z členské schůze , které byli přítomnými členy
parafovány. Každý člen VZO obdržel po jednom výtisku. Další výtisk byl předán hospodářce paní Hanzlíčkové.
Kompletní dokumenty jsou u výše jmenovaných k disposici k volnému prostudování. Jeden výtisk bude
tradičně vyvěšen v Kaznějově na nástěnce v Krčku, v H.B. u jídelny a v Kyšicích.
‐ dále byly sděleny nejnovější informace k našemu středisku Máj Plasy. Dle rozhodnutí členské schůze, začal
předseda dělat všechny kroky k tomu, aby došlo k bezproblémovému prodeji tohoto střediska. Jako hlavní
úkol z konference bylo začít jednat o dopisu , který jsme obdrželi 15.4.2012 ze strany našeho odborového
svazu. Dle dohody se 20.3.2012 uskutečnilo jednání k tomuto problému.
Za naši organizaci se účastnili pp. Hnilička, Mašat P.,Lopata a externí právník Mgr. Chuchút . Za OS STAVBA
Ing. Vomela – místopředseda svazu. Dále byli přizváni pp. Šik ‐ člen předsednictva OS, Hauzner – člen revizní
komise OS a Ing. Hanuš‐ nájemce střediska.
Z jednání byl sepsán zápis , který je k disposici u Vašich zástupců ve VZO. Konečné rozhodnutí OS Stavba ČR
k tomuto problému by měl být znán po 16.4.2012, kdy se uskuteční jednání majetkové komise. Toto nám
bude písemně oznámeno místopředsedou OS Stavba ČR Ing. Vomelou.
‐ předseda přítomným předložil materiál možných úspor a nákladů a navýšení příjmů v hospodaření
odborového svazu Stavba ČR pro další roky. Přítomní tento dokument podrobně projednali a došli
následujícímu závěru a návrhům :

a) v oblasti nákladů není větších připomínek, vyjma dvou návrhů a to :
1. V oblasti výše jednotlivých mezd volených činitelů. Zde je potřeba vázat výši mezd hlavních
představitelů svazu na počtech členů svazu. Navrhujeme , že do sta tisíc členů nesmí žádná mzda
překročit dvojnásobek průměrné mzdy ve stavebnictví.
2. Tvrdě zajišťovat placení neslužebních kilometrů, které jsou ujety služebními vozy. Zde jde
především o kontrolu jízd z domova do zaměstnání a zpět.

b) v oblasti příjmů: opět není větších připomínek, až na bod 4. tedy navýšení odvodu z členských
příspěvků. Zde nejen , že doporučujeme zanechat stávajících 25 % , ale navrhujeme snížení na 20 %
a to v návaznosti na další bod .

c) další možné řešení navýšení příjmů : zde navrhujeme nejen jednat s jednotlivými
odborovými svazy, ale rovnou začít jednat v rámci celého ČMKOS o sjednocení svazů opět pod
jednu hlavičku a tím o úsporu cca 60 % zaměstnanců a především obrovských finančních a
majetkových prostředků.
Tento návrh a rozhodnutí bude předloženo kolegům dne 12.4.2012 na jednání KOO LB Minerals,
kde budou tito požádáni o podporu tohoto návrhu i na 3.jednání Regionální konference OS
STAVBA ČR , která proběhne 18.4.2012 v Plzni.
Tyto úspory by se v rámci ČMKOS pohybovaly v částkách několika desítek a pravděpodobně až
stovek miliónů Kč ročně.
‐ za uplynulý měsíc byly předloženy tři žádosti o vstup do naší odborové organizace. VZO souhlasí
‐ opětovně upozorňujeme rodiče dětí , kteří si budou žádat o vyplacení příspěvku na lyžařské výcviky, že je
nutno si vyzvednout u předsedy VZO pana Hniličky předepsaný tiskopis a odevzdat ho nejdéle do 20.4.2012.
‐ předseda přítomné informoval o připravované celostátní demonstraci proti vládním reformám ,, STOP
VLÁDĚ“ , tato se uskuteční 21.dubna 2012 od 13.00 hod. v Praze na Václavském náměstí. Zájemci o zajištění
dopravy se nahlásí v Kaznějově u p. Hniličky a v H.B. u pana Mašata. Doprava je zajištěna zdarma a po
demonstraci bude dán prostor na volnou prohlídku Prahy. Bližší informace na www.stopvlada.cz
‐ byl předložen seznam našich členů, 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 Ladislavu Vaizovi – elektromechanikovi
provozu Kaznějov a paní Evě Rečičárové pracovnici expedice v Kaznějově , kteří odešli na konci měsíce března
do starobního důchodu a byli našimi dlouholetými členy.
‐ vyplacení třech bezúročných půjček z fondu ZO, v celkové výši 30.000,‐Kč. VZO souhlasí.
Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO.
‐ předseda předložil zakoupení nového vybavení do našich stanů pro rekreaci na Hracholuské přehradě. Dle
domluvy byly zakoupeny nové lednice s mrazáky, teplomety , rychlovarné konvice, mikrovlnky, chladící
ventilátory a přenosné lampy. VZO souhlasí.
Sport a kultura
‐ dle domluvy jsme připravili pro naše členy turnaj v Bowlingu čtyřčlenných družstev. Turnaj se uskuteční
v sobotu 28.4.2012 na drahách v Třemošné. Družstva se nahlásí v u pana Hniličky a v H.B. u pana Mašata.
Sraz účastníků bude v 9.45 hod. Startovné – člen naší organizace ‐ zdarma, ostatní 250,‐Kč/os
‐ dne 14.4. a 22.4.2012 se uskuteční zájezdy na muzikál Bídníci – již oba obsazeny
‐ zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic , se uskuteční 18.5.2012 – obsazen
‐ jednodenní zájezdy do Prahy – Lodí po Vltavě a Mořský svět v termínech 12.5. a 9.6.2012 ‐obsazeno
‐ připravovaný zájezd do Rakouska – Orlí hnízdo , který se uskuteční v sobotu 15.9.2012 je již také
beznadějně obsazen. Z důvodu velkého zájmu jednáme o dalším možném termínu.
‐ nabízíme poslední volné termíny na letní sezonu do stanů na Hracholuskou přehradu . Vždy se jedná o
týdenní pobyt od soboty do soboty – jeden stan v termínu 23.6 ‐ 30.6., jeden stan 30.6.‐7.7.2012 a jeden stan
v termínu 25.8.‐1.9‐2012

Zapsáno v Kaznějov 10. 4. 2012
Ověřil: Richard Blaňár

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

