
 
 

 

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  16.5.2012 
 
Přítomni:  Hnilička, Blaňarová, Pojer, Šácha, Blaňár, Horn, Toncar, Tegi, Bílek, Mašat    
Hosté : Ing. Zdeněk Zima           Omluvem: Popp 
 
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 paní Renatu Blaňárovou. 
 
1.Ředitel VJ Plzeňsko Ing.Zdeněk Zima seznámil přítomné: 
 
-     proběhla návštěva pana majitele, vše bez větších připomínek.  
-     seznámení  s novými  organizačními změnami  v  oblasti pracovišť  elektro   
      v závodech Kaznějov a Horní Bříze. Dále bylo v závodě Kaznějov doplněno    
      jmenování směnových  techniků.  Na  dole – p. Řehoř, na plavení – p. Balák 
‐ nově se budou dělat každé pondělí a úterý  porady  ohledně výroby,  prodeje, oprav, 

výhledů, vyhotovování objednávek a žádanek – příslušní  zaměstnanci budou 
informováni. 

‐ zákaz parkování  kamionů v noční době v areálech VJ Plzeňsko 
-     v závodě Kaznějov splněn  výrobní plán za duben -  část materiálu odvezena ke   
      pro zlepšení kvality na zpracování do HB  
-     po prohlídce PO  byly zjištěny pouze  drobné závady – chybějící tabulky 
-     na pracovišti KKN byla dodělána práce na úpravách rozvodny  
-     v závodě HB začaly připravované revize ocelových konstrukcí problémy se   
      zatékáním v rozvodně na třídění písků v Kaznějově.  
-     na pracovištích Kaznějova proběhla první část prověrek bezpečnosti  práce. Závady   
      byly projednány. Druhá polovina prověrek se v závodech Horní Bříza a Kyšice 
uskuteční příští úterý 22.5.2012. 
 
 
Výroba, prodej 1.4. ‐30.4.2012 pouze v tištěné podobě 
 

 



 
2.Předseda p.Hnilička seznámil přítomné , VZO projednal 
-   vzhledem k značnému počtu předcházejících změn, u kterých docházelo k výkladovým 
nejasnostem v Zákoníku práce a na doporučení oblastního pracovníka pana Stanislava 
Augustina byly pořízeny nové publikace Zákoníku práce.  Vyšly v nakladatelství SONDY  a jsou 
dlouho očekávaným vydáním úplného znění Zákoníku práce a to s rozsáhlým, podrobným, 
praktickým výkladem.  
 
    Vydání tohoto zákoníku práce bylo posunuto tak, aby do výkladu byly zakomponovány  
novely ZP k právnímu stavu k 1. 4. 2012, které se týkají i posuzování zdravotní způsobilosti 
zaměstnanců, což doposud vydané publikace neobsahovaly. 

Kniha má celkem 584 stran a zahrnuje velmi podrobný srozumitelný výklad (ne pouze 
komentování textu zákona  jako u většiny publikací nabízených na trhu). VZO zakoupil 13 ks, 
tak aby naši členové měli možnost do Zákoníku práce nahlédnou v případě potřeby u všech 
zástupců ve VZO. Cena jednoho výtisku byla 599,-Kč. 

-    v otázce našeho rekreačního střediska Máj Plasy předložil předseda VZO p. Hnilička 
následující informace:  

1. dle zadaného úkolu ze členské schůze týkající se dopisu odborového svazu k údajnému 
dluhu naší odborové organizace k OS STAVBA ČR, jsme jednali s odborovým svazem 
stavba ČR, jmenovitě s místopředsedou Ing. Vomelou. Po dvou měsících jednání, volání , 
dopisování a předkládání všemožných dokladů, jsme obdrželi za strany OS STAVBA ČR 
dopis, kde nám bylo sděleno, že na návrh finanční a majetkové komise OS STAVBA ČR , 
nebude nadále OS STAVBA ČR požadovat vrácení avízované částky poskytnutých 
dotací z prostředků bývalé KOR ROH a to z důvodu nemožnosti dokladování těchto 
dotací. 

2. následně byly započaty , dle rozhodnutí členské základny, veškeré kroky k zahájení 
prodeje rekreačního střediska Máj Plasy. Předseda p. Hnilička dle dohody začal jednat 
s dosavadním nájemcem Ing. Markem Hanušem a jeho právním zástupcem Michalem 
Chuchutem. V dnešní době se dolaďují poslední připomínky kupní smlouvy. Ty by měla 
být předložena k podpisu na dalším jednání VZO. 

3.  ve spolupráci s VKV projekční kanceláří připravujeme projekty ke kolaudaci  
veškerých nových přístřešku , vybudovaných na středisku za poslední období a to tak, 
aby při předání střediska, byla veškerá dokumentace v pořádku dle platné legislativy.  

-   vyplacení šesti bezúročných půjček z fondu  ZO, v celkové výši 60.000,-Kč. VZO souhlasí. 
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO. 
 
 -    byl  předložen seznam našich členů, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí, či odešli 
do starobního či invalidního důchodu. Dle Statutu  ZO Tito členové obdrželi malou pozornost.                               
    Předsedou VZO panem Hniličkou byl předán dárkový balíček panu  Františku Paškovi  – 
mistru elektro dílny v provozu Kaznějov , který odešel na konci měsíce dubna do starobního 
důchodu a byl našim dlouholetým členem. 
 
- bylo předloženo pět žádosti o vyplacení příspěvku, finanční podporu při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové organizace v celkové výši 
4.500,-Kč. VZO souhlasí. 



 
-  byly  projednány a informace zápisu ze společného jednání vedení LB  MINERALS  s.r.o.  a 
Koordinačního odborového orgánu OS Stavba ČR  LB   MINERALS  ze dne  12. 4. 2012 
 
- byly předloženy informace z  3. jednání Regionální konference OS Stavba ČR  v Plzni. Dle 
rozhodnutí našeho VZO předseda přítomným předložil materiál možných úspor a nákladů a 
navýšení příjmů v hospodaření odborového svazu Stavba ČR pro další roky. Tento byl 
přítomnými projednán. 

-  je připraveno školení hospodářek VZO/VMO OS Stavba ČR, které se bude konat v úterý 
22.5.2012 v 9,00 hodin v kulturní domě JAS s.r.o., Jablonského 39, Plzeň . Domluvené témata 
se budou především týkat jednoduchého  účetnictví: vedení peněžního deníku, pokladních 
dokladů a jejich příloh, účetní závěrky a jejích příloh, daňových přiznání a archivace. 

-  informace z proběhlé demonstrace, která se uskutečnila v praze21.dubna 2012. Tato byla 
zaměřena proti vládním reformám. Foto vyvěšeno na našich stránkách.   

- naše stránky nastoupily tento měsíc již třetí rok své činnosti. Za uplynulé 2 roky tyto 
stránky navštívilo více jak  20 tisíc zájemců.  

-  byl projednán stav naší  členské základny. Předseda předložil, že k začátku tohoto měsíce 
má naše organizace 246 stálých členů. 

 Sport a kultura 
- 28.4.2012 jsme uspořádali  turnaj v Bowlingu  družstev, účastnilo se 36  zájemců. Foto    
   vyvěšeno na našich stránkách.    
 
-  bylo předloženo vyúčtování dvou zájezdů na muzikál Bídníci  
 
- v pátek 18.5.2012 se uskuteční zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic  
 
- 12.5. 2012 se uskutečnil jednodenní zájezdy do Prahy – Lodí po Vltavě a Mořský svět .Foto   
   vyvěšeno na našich stránkách.  Druhý termín  9.6.2012  je také již plně obsazen.  
 
- z důvodu velkého zájmu jsme připravili  v pořadí již druhý jednodenní zájezd do Rakouska – Orlí 
hnízdo. Tento  se uskuteční v sobotu 25.8.2012  a i tento je již beznadějně obsazen. S dalším termínem se 
již v letošním roce nepočítá. Nahlášení zájemci uhradí cenu za zájezd u předsedy VZO p. Hniličky a to 
v co nejkratší době, jinak budou jejich místa podstoupeny náhradníkům.    
 
-  nabízíme poslední volný termín na letní sezonu do stanů na Hracholuskou přehradu . Jedná se o týdenní 
pobyt od soboty do soboty – jeden stan v termínu 23.6 - 30.6. velmi vhodný pro rybáře. 
 
--  předseda informoval přítomné , že již byly vyplaceny žádosti o příspěvek na lyžařské kurzy pro děti na 
našich členů.  Příspěvek byl vyplacen dle domluvy ve výši 500,-Kč na jedno dítě. VZO souhlasí 
 
- pro naše členy je domluvena ve spolupráci s masážním studiem Jaroslavy Polanské (Obora) další 
slevovou akci, tentokráte na masáže. Cena za masáže, dle vlastního výběru je 250,-Kč, dohodnutá sleva 
pro naše členy 25 %. Všechny masáže jsou zakončeny lávovými kameny. Platnost poukazu je do 30.6.2012 
a využít ho mohou i Vaši rodinný příslušníci. 
 
- k otázce Hornického dne. Tak, jak již bylo avizováno na členské schůzi , naše organizace se nadále 
nebude účastnit pořádání oslav k hornickému dni. Své dotazy k tomuto tématu nadále směřujte v  na 
vedení  LB MINERALS s.r.o.                                                                                                                                  
 
Zapsáno v Kaznějově 16.5.2012    Za VZO LB MINERALS,a.s.  
Ověřila: Renata Blaňárová     předseda Hnilička Karel 
                                                                               


