
 

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 schůze odborové organizace OS Stavba ČR LB 
MINERALS,a.s. při LB MINERALS, ze dne 18.6.2013 

 
Přítomni: Hnilička, Pojer, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Bílek, Šácha, Zelenka 
Host: Lopata – předseda revizní komise 
 
 
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 Luboše Pojera. 
 

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

 
- připravuje se návrh na rozšíření parkoviště kamionů v Kaznějově a to tak, aby mohly 
bezproblémově parkovat dva vozy vedle sebe a nepřekážely běžnému silničnímu 
provozu 
 
- pan ředitel přikázal vybrat dovolenou z roku 2012 do termínu 30.6.2013. V případě , že 
tak zaměstnanci neučiní do tohoto termínu, bude mu dovolená písemně nařízena a to 
s termínem do 31.8.2013. 
 
- bylo upozorněno , že zaměstnanci, kteří odkupují nepotřebný materiál, mohou tento 
odvážet ze závodu pouze v pracovní době od 6.00 hod do 14.00 hod 
 
- z důvodu větší kontroly BOZP, především dodržování jejích předpisů, bylo 
rozhodnuto o navýšení počtu pochůzek BOZP bezpečnostního technika Bc. Bílka cca 1x 
za 14 dní. Zároveň budou tyto prohlídky navýšeny o pravidelnou čtvrtroční kontrolu, 
které se budou účastnil vedoucí provozů společně se zástupci odborů. 
 
- po dohodě navštívil závod pracovník firmy CANIS, což je dodavatel pracovních oděvů. 
Po prohlídce provozu, byli tomuto zástupci předány připomínky z naší strany a to 
především problémy s nefunkčností suchých zipů na kapsách pracovních oděvů a časté 
párání švů. 
 
- od 31.8.2013, bude MUDr. Čech ordinovat pouze v ordinaci v lékařském domě 
v Kaznějově.  



 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal: 

- na základě rozhodnutí členské schůze byla převedena část finančních prostředků ve 
výši 2 x 500.000,-Kč s běžného účtu u ČS na zakoupení dluhopisů a to na dobu 3 let. 
 
- ve VJ Plzeňsko proběhly prověrky BOZP. V Kaznějově se uskutečnily 15.5.2013 a 
v Horní Bříze a Kyšicích 22.5.2013.  
 
- v měsíci červenci bude dle smlouvy na náš účet převedena druhá finanční částka ve 
výši 500.000,-kč + domluvená inflace za rok 2012. 
 
- předseda informoval, že byly  za archivovány dokumenty týkající se posledních voleb. 
Dle zákona, byli informováni za zaměstnavatele GŘ Ing. Matoušek, předseda KOO  a 
zástupce OS STAVBA ČR. 
 
-    předseda přítomným sdělil, že naše stránky www.zolbminerals.cz k dnešnímu dni 
navštívilo 30 000 návštěvníků. 
 
- v sobotu 22.6. 2013 začínáme s rekreací členů  v našich stanech v rekreačním středisku 
Keramika na Hracholuské přehradě. Všichni nahlášení již poštou obdrželi vystavené 
poukazy a pravidla pro používání stanů.                                                                      
  
   Upozorňujeme všechny nahlášené, že  za dobu pobytu za stan a jeho zařízení plně ručí. 
Především v případě záplav a tedy navýšení hladiny na přehradě, je vše potřeba zajistit 
(přestěhovat) stan a zařízení tak, aby nedošlo k poškození tohoto majetku.                                 
Volné termíny (po jednom stanu) :  27.7. - 3.8.,  24.8. - 31.8., 31.8. – 7.9.  
 
-  na žádost člena byl dle zásad hospodaření naší organizace vyplacen příspěvek 
k narození dítěte ve výši 3.000,- Kč. VZO souhlasí. 
 
- předseda předal čtyři dárkové balíčky , našim členům, kteří  oslavili kulaté životní 
výročí 50 a 60 let 
 
-  za uplynulý měsíc byly poskytnuty tři půjčky z fondu VZO v celkové výši 30.000,-Kč. 
VZO souhlasí 
 
- předseda předložil  pět žádostí o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle zásad hospodaření naší odborové 
organizace. VZO souhlasí. Peníze je možno po podpisu vyzvednout u hospodářky paní 
Hanzlíčkové. Upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba aby 
v případě zájmu o využití tohoto příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  
ofocenou neschopenku. 
 
- předseda předložil jednu žádost zaměstnance o přijetí do naší odborové organizace. 
VZO souhlasí. 
 
- předseda informoval o proběhlém školení , které se uskutečnilo 10.-12.6.2013 ve 
Starých Splavech. Školení zabíralo širokou škálu témat.  
 



    Nejdůležitější pro naše členy a pro funkcionáře jednotlivých odborových organizací 
jsou změny zákonů v pracovněprávní a sociální oblasti, změny v občanském zákoníku ve 
vztahu k Zákoníku práce, změny daňových předpisů, Bezpečnost práce, sociální dialog.       
 
- dne 14.6.2013 se v kaznějovské jídelně uskutečnil sraz bývalých zaměstnanců , které 
uspořádal bývalý předseda VZO pan Jaroslav Popp st. ve spolupráci s ředitelem VJ 
Plzeňsko Ing. Zdenkem Zimou. Nakonec se sešlo přes 45 zájemců.                                   
 
   K přítomným promluvili ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zdeněk Zima , který přítomné 
seznámil se stávající situací v jednotlivých závodech a předseda VZO pan Hnilička, pak 
přítomné seznámil s prací a situací okolo odborů v rámci VJ Plzeňsko a s výhodami , 
které z nich zaměstnancům vyplývají. Poté byla umožněna prohlídka bývalých 
pracovišť. 
 
- jak jsem Vás již informovali, v pondělí 10.6.2013 proběhlo v kině v Kaznějově veřejné 
projednání záměru ,, Stanovení dobývacích prostorů v Kaznějově  a Horní Bříze“  
Poděkování pana ředitele není dále potřeba dále komentovat: 

Vážení předsedové , chtěl bych Vám a Vašim kolegům, kteří se zúčastnili včerejšího 

projednání  EIA na DP KAIII tímto poděkovat. Jejich přítomnost příznivě ovlivnila 

projednávání záměru. Bohužel až na některé výjimky z našich bývalých řad proběhlo 

jednání věcně a ke spokojenosti předkladatele (LBM). 

     Na cestě k povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru KA III nás čeká ještě několik 

úskalí (pozor ‐ čert nikdy nespí), ale věřím, že tímto společným přístupem se to nakonec 

podaří.  Nebudu mít příležitost všem osobně v blízké době poděkovat a proto Vás poprosím 

o vyřízení díků nejlépe osobně.  Zdař Bůh Ing. Zdeněk Zima 

- již tradičně budou zakoupeny permanentní vstupenky na zápasy HC Plzeň pro sezónu 
2013 - 2014. Pravidla zapůjčování zůstávají stejná jako v loňském roce. VZO souhlasí 
 
- 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. 
 
Zapsáno v Kaznějov 18.6.2013                                                Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Pojer Luboš                                 LB  MINERALS, a.s. 
                           zapsal předseda Hnilička Karel  


