
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
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Zápis 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, Horn, Popp, 
Hosté: Lopata, Zelenka, Hejtmánek 
Omluven : Tegi, Bílek 
 
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. 
  

- předseda přítomným objasnil postup voleb a upozornil , že je to poslední jednání 
v tomto složení VZO.  

   Dle platných Stanov naší odborové organizace, vybral stávající VZO druhou variantu 
možnosti voleb, tedy nebyla vytvořena jmenovitá kandidátka. VZO tímto chtěl zabránit 
manipulaci jednotlivých členů a nechat , tak volbu pouze na svobodné vůli členů.   

    Předseda připravil a na jednotlivá pracoviště rozdal celkově 237 prázdných 
hlasovacích  lístků.   Celkově se vrátilo 218 platných hlasovacích lístků. Členové si dle 
svého uvážení napsali jméno svého zástupce.  

   Jak jsme upozorňovali v minulém zápise , vybraný člen nemusí být pracovníkem 
daného pracoviště, ale musí být členem naší odborové organizace.  

   Vypsané volební lístky byly předány přes jednotlivé zástupce středisek v zalepených 
obálkách dosavadnímu předsedovi VZO panu Hniličkovi a tento je předal předsedkyni 
volební komise paní Vokáčové.  

   Volební komise po přepočítání předala výsledky voleb ( volební protokol) stávajícímu 
předsedovi. Tento začal okamžitě  jednat s jednotlivými kandidáty , kteří na daném 
úseku obdrželi nejvíce hlasů.  

   V případě , že tento kandidát nesouhlasil s kandidaturou, potvrdil toto na volební list 
svého střediska. Poté začal předseda jednat s dalším kandidátem , který obdržel 
v průběhu voleb druhý největší počet hlasů. 

   Po souhlasu všech kandidátů předal  předseda VZO jména kandidátů volební komisi, 
která upravila volební protokol a jeho platnost potvrdila svými podpisy. Poté volební 
komise vyzvala dosavadního předsedu k svolání  schůze VZO i s nově zvolenými 
zástupci.       



- bylo předloženo pět žádostí o vyplacení půjček v fondu VZO v celkové výši 50.000,-Kč 
VZO souhlasí 
 
- předseda přítomné seznámil s očekávaným vydáním nové edice státních dluhopisů. Po 
diskusi bylo rozhodnuto přesunout na tyto dluhopisy (v rámci české spořitelny, kde 
máme veden běžný účet)  finanční částku 500.000,-Kč s fixací na tři roky. VZO souhlasí 
 
- předseda seznámil přítomné se zápisem z jednání KOO , který proběhl 22.4. na 
generálním ředitelství v Horní Bříze. Nejvíce diskutované byly příspěvky zástupců 
vedení společnosti k stávající situaci a nastávajícímu období. 
 
-   předseda předložil vyúčtování turnaje v Bowlingu, který se uskutečnil 27.4.2013 na 
drahách v Třemošné.  Účastnilo se ho čtyřicet zájemců.  
 
- VZO projednal jednu žádost o vstup do naší odborové organizace. VZO souhlasí. 
 
 -předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní 
výročí 50 či 60 let. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost.             
 
- předseda opětovně  předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2013. Poslední volné 
termíny jsou : 1 stan 6. – 13.7. 2013, 1 stan – 27.7. - 3.8.2013,   1 stan - 24.8.- 31.8.2013 
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel.4242. 
 
- příprava prověrek BOZP - 15.5.2013 Kaznějov a 22.5.2013 Horní Bříza a Kyšice 
 
- příprava zájezdu na výstavu HOBBY do Českých Budějovic v termínu 17.5.2013. 
K disposici jsou poslední dvě místa. 
 
Za závěr jednání předseda poděkoval všem členům VZO za jejich čtyřletou práci pro 
naši odborovou organizaci a poté VZO rozpustil a předal slovo vedení dalšího jednání 
předsedovi revizní komise panu Lopatovi. 
 
 
Zapsáno v Kaznějov 14.5.2013                                                Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Toncar Radek                                 LB  MINERALS, a.s. 
                               zapsal předseda Hnilička Karel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


