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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                    
LB Minerals a.s. ze dne  12.3.2013 

 
Přítomni: Hnilička, Mašat, Pojer, Blaňár, Tocar, Blaňárová, Bílek, Popp 
Host :  předseda revizní komise 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 Radka Toncara 
 

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

 informace o plánu výroby a prodeje k 1.2.2013 ‐ 28.2.2013 – (pouze v tištěné podobě) 
 

-    přes všechny nástrahy zimního období jsme opět splnili plán zisku a za VJ se 
podařilo splnit i plán prodeje. V zimních měsících stále překračujeme plán prodeje 
kameniva, plán prodeje písků se zatím splnit nepodařilo. 

-    nadále se pokračuje ve všech závodech VJ Plzeňsko v údržbě, opravách a výměnách 
opotřebovaného zařízení. Došlo např. ke generálním opravám na konstrukcích pod 
linkou A na plavení v Kaznějově a opravy konstrukce pod lisy číslo 5 a 6 a to včetně 
nátěrů. Dokončuje se rekonstrukce starých štoků. Na Staré pasovce probíhají přípravy 
k finální opravě lisů.   

     Jako velkou akci lze uvést propojení dopravních těžebních pasů od Drtírny do 
Plavení na linkách B a C, tím se docílí zrušení problémových přesypů. 

-    pan ředitel především vyzdvihl práci dílen a to přístup zaměstnanců strojních dílen a 
elektrodílny v Kaznějově k likvidaci havárie (požáru) linky kameniva. K 8.3.2013 byly 
kompletně vyměněny veškeré porušené díly konstrukcí, elektrické rozvody, byly osazeny 
nové pasy a linka uvedena do provozu v plánovaném termínu. V dnešní době se ještě řeší 
oprava drtiče na drtící lince.  

- je dokončen projekt odpočinkové buňky pro pracovníky Expedice – sila mletého 
kaolinu.  



v Horní Bříze je připravena výměna vrat do zámečnické dílny a před dokončením je 
svařovna šteftů. 

- v HB byla vlastními silami dokončena výměna pasu z praček na třídič Bivitec. 

    Pan ředitel upozornil na povinnost zaznamenávat přerušení pracovní doby při 
opuštění provozoven (není myšleno krátkodobé např. na parkoviště atp.) Dle báňských 
předpisů povoluje opuštění pracoviště předák, směnový technik a další a o přítomnosti 
pracovníků v provozovnách musí být veden záznam (u nás docházkový systém) ! 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal: 
 
-  bylo předloženo hospodaření naší odborové organizace za uplynulých 12 měsíců. 
Společně byly v uplynulém měsíci také připraveny materiály pro daňové přiznání za rok 
2012. Veškeré ostatní materiály budou tradičně předloženy na připravované členské 
schůzi, která se uskuteční ve středu dne 20.3.2013 od 13.00 hod.                                                                   
     
   VZO se na posledním jednání na návrh předsedy VZO a po široké diskusi domluvilo, 
že se udělá členská schůze pouze v jednom termínu a o v závodní jídelně v Kaznějově. 
Tímto v žádném případě nechceme nějak omezovat členy v závodech Horní Bříza a 
Kyšice. Proto pro zájemce z těchto závodů o účast na členské schůzi bude zajištěna 
doprava. Jediné co je potřeba je nahlásit svůj zájem jednomu ze svých zástupců.          
   
    Tato akce je samozřejmě již tradičně spojena se setkáním zaměstnanců s vedením VJ 
Plzeňsko. Účastnit se bude ředitel VJ Ing. Zima, vedoucí provozů pánové Gšír a Tirb. 
Jako vzácné hosty tentokráte přivítáme předsedu odborového svazu Stavba pana 
Stanislava Antoniva   a účast jednoho ze zástupců vedení společnosti LB Minerals 
přislíbil i generální ředitel Ing. Ladislav Matoušek.  
 
     VZO požádalo předsedu revizní komise pana Lopatu o provedení kompletní 
kontroly, tak aby byly všechny potřebné materiály o proběhlé kontrole připraveny ke 
schválení na avízovanou členskou schůzi. Stejně tak se připravuje rozpočet pro rok 
2013, který bude taktéž předán ke schválení členské základně.  
 
-  přítomní se podrobněji seznámili s benefitním programem ČMKOS Odbory Plus, 
především s novou nabídkou a to pomoci lidem v největší finanční tísni. 
    
   Důvod naší aktivity je prostý, stejně jako je tomu v celém státě i někteří naši členové se 
dostali ať již vlastní vinou či jiným způsobem do situace, kdy je tento program může být 
jedinou možností a pomocí jak se postupně dostat z této finanční pasti. Jde o vytvoření 
balíčku čtyř produktů, díky kterým si může snížit finanční zátěž každý náš člen. 
Podrobnější informace a kontakty Vám podají Vaši zástupci ve VZO 
                  Jedná se o: 1. konsolidaci spotřebních úvěrů a snížení úrokových sazeb 

                       2. refinancování největších půjček 
                          3. refinancování hypoték 
                          4. oddlužení  

 
     VZO předsedu zaúkoloval o zajištění více informací a k dalšímu sledování především 
výsledků a zkušeností jiných odborových organizací s tímto programem.             
 



-  probíhá výběr žádostí našich členů o příspěvky na dětské lyžařské kurzy. 
Upozorňujeme, že tyto je potřeby odevzdat u předsedy VZO pana Hniličky do konce 
měsíce března 2013. 
 
- ČMKOS nedoporučuje svým členům vstup do nově zpuštěného II důchodového pilíře Jak 
jistě víte s účinností od 1. ledna 2013 bylo zahájeno důchodové spoření, které představuje 
nový důchodový pilíř v podobě dalšího (druhého) dobrovolného důchodového spoření 
umožňujícího jeho účastníkům převedení 3 % pojistného z průběžně financovaného 
povinného důchodového pojištění  do důchodových fondů spravovaných novými 
důchodovými společnostmi za podmínky, že občan, který se dobrovolně rozhodne do nového 
důchodového spoření vstoupit, bude přispívat další 2 % ze svých mezd. Osoby starší 35 let se 
mohou zapojit do důchodového spoření pouze v období do 30. června 2013.                                                    
 
  Celkový postoj a zpráva ČMKOS bude vyvěšena na hlavních nástěnkách a na  našich 
internetových stránkách www.zolbminerals.cz  
 
- upozorňujeme naše členy , že jsou ještě k dispozici lístky na hokejové play – off zápas 
mezi HC Plzeň a HC Chomutov. Lístky jsou u předsedy VZO. 
 
-   v pátek 8.března předseda VZO pana Hnilička předal jménem všech našich členů, 
našim členkám malou pozornost k Mezinárodnímu dni žen. 
 
- předseda upozornil přítomné na jednodenní zájezd do termálních lázní v německém 
Weidenu. Tento se uskuteční v pátek 19.4.2013.  Dopoledne proběhne individuální 
prohlídka města s možností nákupu a od 12 hodin cca 3 hodiny válení ve vodě. Předností 
jistě je termální voda, která dosahuje příjemných 31 °C. K disposici jsou perličkové 
lehátka, dravá řeka či tobogán. Přihlásit se můžete u předsedy VZO pana Hniličky a to 
do obsazení autobusu. V pondělí 18.3.2013 bude nabídnuto i mimo naše členy. 
 
-  po dohodě je určen datum pro tradiční turnaj čtyřčlenných družstev v Bowlingu na 
sobotu 20.4.2013 v 10.00 hod.  Maximální počet účastníků je 40 hráčů. Vedoucí družstev 
nahlásí U předsedy VZO pana Hniličky pouze plně obsazené družstva. 
 
-  došlo k vyúčtování zájezdů na muzikál Děti Ráje a na hokej do Chomutova.   
 

- předsedy předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2013. Poslední volné termíny 
jsou :  1 stan –   29.6. - 6.7.2013,   2 stany – 27.7. - 3.8.2013,   1 stan - 24.8.- 31.8.2013 
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel.4242. 
 
 
Zapsáno v Kaznějov 12. 3. 2013                                                Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Radek Toncar                                  LB  MINERALS, a.s. 
                          zapsal předseda Hnilička Karel  


