
 

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 č. II z jednání schůze odborové organizace OS Stavba ČR LB 
MINERALS,a.s. při LB MINERALS, ze dne 14.5.2013. 

 
Přítomni:Hnilička,Mašát,Pojer,Blaňárová,Blaňár,Toncar,Šácha,Zelenka,Hejtmánek, Popp, 
Hosté: Lopata, Horn         Omluveni : Bílek, Lukeš 
 
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 Miroslava Zelenku. 
 
1. Nově zvolený VZO schvaluje: 
Způsob a výsledek provedených voleb VZO. 

Do funkcí VZO p.  Karel Hnilička - předsedu VZO, p. Petr Mašat – místopředsedu VZO,   
p. Pavel Bohuslav – člen VZO pro BOZP závod Kaznějov,  p.Richard Blaňár– člen VZO  

      pro BOZP závod Horní Bříza a Kyšice, pí. Ilona Hanzlíčková – hospodáře ZO.  
     Revizní komise ZO p.Lopata David ( předseda),p. Horn Jaroslav(člen) a Loukota Petr    
     (člen). 
 
2.  VZO ukládá: Předsedovi, místopředsedovi a určeným členům VZO : 
1) Předsedovi a místopředsedovi ZO informovat zaměstnavatele, předsedu OS Stavba ČR a předsedu  
KOO o výsledcích voleb základní organizace a o tom, že zvolený VZO je pověřen zastupováním členů 
a zaměstnanců v kolektivním vyjednávání, jednání a spolurozhodování se zaměstnavatelem. 
 
2)  Všem členům VZO  průběžně provádět nábor členů ZO, vysvětlovat důvod, cíl našich  odborů 
v kolektivním vyjednávání, bezpečnosti práce a dalších   
 
3) Spolu s regionálním manažerem panem Augustinem překontrolovat  Jednací řád ZO,  Jednací řád 
VZO, Volební řád ZO, návrh zásad hospodaření ZO , tak aby odpovídal  dnešní legislativě a tyto při 
změnách následně předložit na další členské schůzi ke schválení. 
 
4) Nadále dodržovat schválený plán práce pro rok 2013.  
 
5)Hospodářce  ZO ve spolupráci s revizní komisí pracují, tak aby byly v  hospodaření dodrženy 
všechny právní předpisy. 

 
 5)  bylo rozhodnuto přesunout na státní dluhopisy (v rámci české spořitelny, kde máme veden běžný 
účet)  další finanční částku ve výši 500.000,-Kč s fixací na tři roky. 
Pro přijetí Usnesení hlasovalo: 100% přítomných členů. 
Zapsáno v Kaznějov 14.5.2013                                                Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Zelenka Miroslav                  LB  MINERALS, a.s. 
                              zapsal předseda Hnilička Karel 


