
 

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  11.9.2012 

 
Přítomni:  Hnilička, Mašat, Blaňárová, Pojer, Toncar, Blaňár, Bílek, Šácha, Horn 
Host: ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zdeněk Zima      
 
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 Radka Toncara  
 
 

1. Ředitel  VJ Plzeňsko Ing. Zdeněk Zima seznámil přítomné:  
-  se založením občanského sdružení Plzeňsko 2032. Byl osvětlen pravděpodobný  důvod 
založení tohoto občanského sdružení. Cílem je zamezení rozšiřování těžby kaolinů na 
severním Plzeňsku v blízkosti obcí Horní Bříza, Trnová a Krašovice.                 
 
  Bylo zdůrazněno , že v budoucnu by tato iniciativa mohla zásadně omezit těžbu závodů 
v Kaznějově a Horní Bříze a tím i zaměstnanost v tomto regionu. Existuje i možnost , že 
se v budoucnu vedení LBM obrátí na odbory se žádostí o pomoc a podporu v řešení této 
otázky.  
 
  Předseda VZO dal panu řediteli k zvážení přesun sídla firmy LB Minerals z Horní 
Břízy do Kaznějova. Město Kaznějov a její občané by si finančních prostředků , které by 
z tohoto přesunu přibyly do rozpočtu města Kaznějov, uměli oproti Horní Bříze určitě 
vážit.   
 
- s probíhajícím jednáním k dodatku KS , které se týká příspěvku na životní pojištění 
zaměstnanců.  
  
- po loňském kolapsu na některých pracovištích dochází k zateplování výrobního 
zařízení např. kompletní zateplování dvou obřích podavačů v závodě Kaznějov. 
Připravuje se řešení vytápění plavení, dopravních pasů a betonových sil. Problémy 
nastaly po zrušení centrální kotelny a napojením lokálních kotelen a to z důvodu, že při 
mrazu pod - 15 stupňů je dimenze rozvodů nedostatečná, tepelně nedosahují  výkonu 
parní kotelny a stroje a zařízení zamrzá. Udržení takového zařízení v provozu je pak 
nejen ekonomicky , ale i lidsky velice náročné.  
 
-  výroba a prodej nové značky tekutých kaolinů , která je ve zkušebním provozu je 
zatím bez závad 



 
-   v rámci úspor elektrické energie se mapuje osvětlení provozu, tak aby bylo dosavadní 
osvětlení nahrazeno úspornými svítidly.  
 
-  veškeré opravy budou zajišťovány vlastními silami, tedy pracovníky VJ Plzeňsko. Až 
v případě , že toto nelze realizovat, smí se využít dodavatelské firmy. Jako příklad lze 
použít výrobu kompletních pasových dopravníků do provozu Horní Bříza, zámečnickou 
dílnou Kaznějov. 
 
-   provádí se kontrola dodržování báňských předpisů a to především se zaměřením na 
jednotlivé zápisy v provozních denících , kontroly pracovišť a přítomnost pracovníků na 
pracovištích.. 
 

2. Předseda p.Hnilička seznámil přítomné , VZO projednal: 
- 28.8. 2012 proběhlo jednání týkajícího se návrhu zaměstnavatele na zavedení nového příspěvku 
na životní pojištění zaměstnanců ve VJ Plzeňsko. Předseda přítomným členům vysvětlil 
podrobně návrh zaměstnavatele a s tím , že prozatím bylo ze strany odborů zaměstnavateli 
předloženo několik otázek k tomuto návrhu, které by měly řešit nalezené nejasnosti. Jednání se 
účastnili pánové Ing. Zima, Hauzner, Eret a Hnilička.  
 
  K tomuto tématu byli 6.9.2012 svoláni zástupci všech pracovišť v rámci firem LB Minerals a 
Lasselsberger. 
 
  Po řádném prostudování návrhu dodatku kolektivní smlouvy k bodu životního pojištění, VZO 
souhlasí s předloženým návrhem.  
 
  Po domluvě s ředitelem VJ Plzeňsko budou ze strany vedení připraveny setkání se 
zaměstnanci,  kde jim bude celý program vysvětlen.  
    
   Předseda VZO pan Hnilička veřejně upozorňuje zaměstnance, že finanční rozdíl mezi tím zda 
zaměstnanec bude mít tuto smlouvu založenou (plus) či nebude (mínus) je 18.200,-Kč ročně. 
 
-    v otázce našeho rekreačního střediska Máj Plasy předložil předseda VZO p. Hnilička 
následující informace:  

1. Po přípravě projektu přístřešků proběhla od začátku července do konce měsíce srpna 
jednotlivá  jednání se stavebním úřadem, povodím Vltavy, památkáři, životním prostředím a 
hasiči.  

2. 17.7.2012 podepsali předseda VZO pan Hnilička a místopředseda VZO pan Petr Mašat  a to 
na základě rozhodnutí a pověření členské základny, kupní smlouvu na středisko Máj Plasy 
s dosavadním nájemcem Ing. Markem Hanušem.  

3. dle dohody byl dle smlouvy po uhrazení finančních prostředků za prodej rekreačního 
střediska Máj Plasy ze strany Ing. Marka Hanuše na náš účet podán návrh na vklad na 
katastrální úřad Kralovice. Od této doby jsme tedy přestali být vlastníky tohoto střediska a 
máme dle dohody pouze nepřímý dozor nad tímto střediskem a to do poslední platby.   

- byly předloženy celkem čtyři  žádosti o vyplacení příspěvku, finanční podporu při dlouhodobé 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové organizace, 
v celkové výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 



 -    byl  předložen seznam šesti našich členů, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí, či 
odešli do starobního či invalidního důchodu. Dle Statutu  ZO  Tito členové obdrželi z rukou 
předsedy VZO p. Hniličky malou pozornost v celkové výši 3.000,-Kč.  VZO souhlasí.                                               
    
-   vyplacení dvanácti půjček  z  fondu  ZO, v celkové výši 120.000,-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  23 000  zájemců. Byly 
vloženy fotografie s jednodenního zájezdu na Orlí hnízdo ze dne 25.8.2012. 
 
- 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. Uzávěrka bude v pondělí 17.9.2012 . Příspěvek na jedno dítě je 
500,-Kč.  VZO souhlasí. 
 
- dle statutu naší organizace, byly předloženy žádosti dvou našich členů o příspěvek k narození 
dítěte v celkové výši 6.000,-Kč . VZO souhlasí 
 

Kultura a sport  
- proběhlo vyúčtování muzikálu Aida  a jednodenního zájezdu ze dne 25.8.2012 na Orlí 
hnízdo 
 
 - upozorňujeme, že jsou k disposici  permanentní vstupenky na zápasy HC Plzeň pro 
sezónu 2012 - 2013. Pravidla zapůjčování zůstávají stejná jako v loňském roce. Zápasy si 
zamluvíte u předsedy VZO pana Hniličky.  
 
- v otázce našich stanů, předseda sdělit, že v letošním roce, byl ze strany našich členů, 
abnormální zájem o tuto službu. Stany byly obsazeny již od 23.6. až do 8.9.2012. 
Předseda upozornil , že případě , že VZO chce tuto službu i nadále poskytovat,  je 
potřeba do stanů zakoupit minimálně nové ložnice. 
 
-  byla ukončena prázdninová akce pro naše členy , tedy zlevněné vyhlídkové lety. Tato 
akce byla poskytována ve spolupráci s Areoklubem  Plasy  v  období  celých  prázdnin. 
Příspěvek bude vyplácen od 17.9.2012 po předložení dokladu o zaplacení letu. 
 
- připravujeme jednodenní zájezd do Litoměřic ve dnech 17.9.2012 
 
- Orlí hnízdo – účastníci zájezdu  v datu  15.9.2012  , kteří si objednali cestovní připojištění 
si vyzvednou kartičky cestovního pojištění. 
 
‐ v případě zájmu bude připraven turnaj v nohejbalu na sportovištích v rekreačním 
středisku Máj Plasy. Předpokládaný termín je pátek 21.9.2012 začátek v 15.00 hod. 
Minimální počet družstev pro pořádání je šest družstev. Vedoucí týmů se nahlásí u 
předsedy a místopředsedy VZO do středy 19.9.2012.   
 
 
 
Zapsáno v Kaznějově 11.9.2012                Za VZO LB MINERALS a.s.  
Ověřil:  Radek Toncar                                předseda Hnilička Karel
                                                                              


