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Zápis z jednání VZO  OS STAVBA ČR,                   
LB Minerals a.s. ze dne  19.6.2012 

 
Přítomni:  Hnilička, Mašát, Blaňárová, Pojer, Bílek, Tegi, Šácha, Toncar, Blaňár    
 
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 Miloslava Tegiho  
 
 

1. Předseda seznámil přítomné s tématy jednání s 
ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou  : 

- proběhla prohlídka požární techniky – jen drobné závady  
 
- v Horní Bříze se připravují opravy komunikací po zimním období. Váha, Modrý Kříž, Vísky 
 
-  čerpání dovolené z roku 2011 je potřeba vyčerpat do 30.6. V případě , že nebude vyčerpáno do 30.6, 
bude s každým zaměstnancem uzavřena dohoda o jeho čerpání 
 
- v závodě Kaznějov se připravuje další část řešení vytápění na plavení, dále pasů kameniva a  z linky 
„D“. 
 
- zajišťuje se oprava (výměna) kotle na váze v HB – havarijní stav  
 
- připravuje se  vypracovaní tabulek ochranných pomůcek a jejich zanesení do dokumentace  
 
- v Kaznějově proběhla ze strany krajské hygienické stanice kontrola rizikových pracovišť. 
 
- dne 11.6 . proběhl nástup vítkovických pracovníků na montáž sila č. 10 na melivo v Kaznějově 
 
- připravuje se konečná úprava stabilizátu v Kyšicích. Dojde k zarovnání skrývkou/vložkami. Dále se 
budou v Kyšicích upravovat příjezdové komunikace kamenivem z Kaznějova. Bude i zajištěno skrápění 
ploch , tak aby bylo v co možná nejvyšší míře zabráněno případné prašnosti.   
 

2. Předseda p.Hnilička seznámil přítomné , VZO projednal 
- 22.5. proběhla prověrka BOZP v provozovnách Horní Bříza a Kyšice - bez větších závad 
 
-    v otázce našeho rekreačního střediska Máj Plasy předložil předseda VZO p. Hnilička následující 
informace:  



1.  byla předložena a přítomnými projednána vypracovaná finální verze smlouvy o prodeji rekreačního 
střediska Máj Plasy. Byli zde zapracovány jak připomínky obou stran , tak připomínky právníka OS 
STAVBA ČR JUDr. Dlouhého.                                                                 
 
2.  VZO proto na základě rozhodnutí z poslední členské schůze dává svolení předsedovi VZO panu 
Hniličkovi a místopředsedovi p.Mašatovi k zahájení prodeje tohoto střediska a k podpisu kupní smlouvy.   
 
3.  Před podpisem musí být vyrovnány všechny případné dlužné částky mezi oběma subjekty. 
 
     Na poslední chvíli bylo ještě nutno dořešit dle platných zákonů různé stavební úpravy ve středisku za 
posledního půl roku. Tyto jednání současně probíhají se stavebním úřadem, hasiči, památkáři, 
vodohospodáři, povodím Vltavy a hygienou.                                                                                       
    Dále bylo potřeba dopracovat kompletní projekty k těmto stavbám.  
 
-  předseda VZO p. Hnilička a Bc. Bílek seznámili přítomné s výsledky školení, které proběhlo ve dnech 
11. – 13.6.2012 ve školícím centru ve Starých Splavech.  
   Bylo konstatováno , že v dnešní džungli změn zákonů a předpisů je potřeba, aby byli všichni členi VZO 
proškolování minimálně 1 x za rok.  
 
   Hlavními body školení byli - změny v oblasti BOZP, změny v zákoníku práce, změny v zákonu o 
zaměstnanosti, základní informace o změnách zákona v důchodové oblasti a kolektivní vyjednávání.                                       
   Jasně bylo řečeno, že jako základní předpoklad úspěšného kolektivního vyjednávání pro příští roky je 
potřeba zajistit u členů VZO znalosti ekonomického prostředí, rozvoje lidských zdrojů a především 
samotných odborových práv.  
 
- bylo předloženo celkem deset  žádosti o vyplacení příspěvku, finanční podporu při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové organizace v celkové výši 7.000,-Kč. 
VZO souhlasí. 
 
 -    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. VZO souhlasí.                              
    
-   vyplacení čtyř bezúročných půjček z fondu  ZO, v celkové výši 40.000,-Kč. VZO souhlasí. 
    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO. 
 
- naše stránky www.zolbminerals.cz  navštívilo k dnešnímu dni více jak  21 500  zájemců. Bylo zdůrazněno 
, že každý měsíc je připraveno vložení více jak deset příspěvků, či novinek různé důležitosti.   
 
-  upozorňujeme , že platnost slevového poukazu na masáže v masážním studiu Jaroslavy Polanské 
(Obora) je pouze do soboty  30.6.2012. Po tomto datu je poukaz neplatný. Cena za  běžnou masáž, dle 
vlastního výběru je 250,-Kč, dohodnutá sleva pro naše členy 25 %.                  
   Všechny masáže jsou zakončeny lávovými kameny. Využít ho mohou i Vaši rodinní příslušníci. 
 
- 9.6.2012  se uskutečnil již druhý jednodenní zájezdy do Prahy – Lodí po Vltavě a Mořský svět . 
Bylo vyúčtováno. 
 
- již tradičně byli zakoupeny permanentní vstupenky na zápasy HC Plzeň pro sezónu 2012 - 2013. 
Pravidla zapůjčování zůstávají stejná jako v loňském roce. 
 
- upozorňujeme, že případní zájemci o dotace na letní tábory si musí vyzvednout příslušný formulář u 
pana Hniličky (Kaz.) anebo p. Mašata (H.B.) . Tento formulář  pak pořadatel potvrdí až po ukončení 
tábora.  Příspěvek na jedno dítě je 500,-Kč.  VZO souhlasí. 
 
- 22.6. proběhne ve spolupráci s VJ Plzeňsko stavba stanů pro rekreaci našich zaměstnanců.  23.6 je již 
první termín obsazení. Všichni,  kteří si objednali pobyt v našich stanech si u předsedy vyzvednou poukaz. 
Jinak nebudou do stanu vpuštěni. 
 
Zapsáno v Kaznějově 19.6.2012                Za VZO LB MINERALS a.s.  
Ověřil: Tegi Miloslav                                 předseda Hnilička Karel
                                                                                


