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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           

LB Minerals a.s. ze dne  8.10.2013 
 
Přítomni: Hnilička, Blaňár, Blaňárová, Popp, Pojer, Zelenka, Hejtmánek, Toncar, 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 Ivana Hejtmánka. 
 
 

  1. Předseda seznámil přítomné s tématy jednání s   
     ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou  : 
 
- připravuje se návrh projektu na stavební úpravu šutrových násypek 
 
- plechy přes kanály v provozu jsou v dezolátním stavu – návrh např. vyměnit za polorošty. 
Seznámit s návrhem řešení. 
 
- návrh řešení chodníku v Kyšicích do hlavní budovy + kontrola ocelové konstrukce kolny  
u mistrů lomu v KA 
 
- zajistit nabídku na rekonstrukci dlažby v 1. patře admin. budovy v Kaznějově + vyřešit 
obložení schodů 
 
-  připravuje se odstranění „nohy“ konstrukce v německé ulici v provozovně Kaznějov 
 
- vypracovat skutečné náklady na výrobní uzly od třídírny písku – od pasu 704 až po expedici 
(kamínková věž a tunel) 
 
- připravit náplň práce požárního preventisty a vybrat náhradníka za p. Ingrische 
 
- předávat ŘVJ stav zaměstnanců současně s přehledem dlouhodobě nemocných 
 
- počet jeřábníků ve VJ – zajistit náhradu za odchody do důchodu 
 
- kolaudace skladu MTZ 10. 10. 2013 
 



‐ výsledky výroby a prodeje ‐  pouze v tištěné podobě zápisu 

- dále byly projednány připomínky z  Kaolinky v Horní Bříze – zatékání do skladu dřeva – 
dochází nejen k znehodnocování uskladněného materiálu, ale i samotných krovů 
 
- vyřešit odstranění trčících drátů na komunikaci od vrátnice až k zámečnické dílně 
 
- je potřeba začít řešit parkování pro zaměstnance na kaolince v H. B - rozšířit parkovací 
prostor 
 
- neustálé stížnosti zaměstnanců na obědy, převážně je to stav brambor – často se nedají vůbec  
jíst. 
 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal                     

 
- byly projednány jednotlivé body z posledního jednání KOO, který se uskutečnil 23. 9. 2013. 
 
- předseda předložil důležité informace, týkající se smluv a příspěvku zaměstnavatele na životní 
pojištění. Všichni zaměstnanci obdrží tyto informace k výplatním páskám za měsíc září.  
 
   Přítomným členům VZO  byl vysvětlen důvod  a návod jak tuto výzvu vyplnit.  
Upozorňujeme, že doplněný formulář je nutno přes Vaše nadřízené doručit do mzdové účtárny 
nejdéle do 25. 10. 2013    
 
 - předseda předložil přítomným dopisy GŘ Ing. Ladislava Matouška, týkajícího se projednání 
skončení pracovního poměru u zaměstnanců pana Bohumila Nového (obsluha velínu – dispečer) 
a pana Václava Finka (provozní zámečník), a to ze zdravotních důvodů.                                    
 
   Protože firma nemá možnost nabídnout jinou vhodnou práci, bude se zaměstnancem skončen 
pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů (§ 52 písm. e) zákoníku práce. VZO projednal 
a souhlasí. 
 
-  za uplynulý měsíc byly poskytnuty tři půjčky z fondu VZO v celkové výši 30.000,- Kč. 
VZO souhlasí 
 
- předseda předložil čtyři 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. 
 
--  na žádost našeho 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 
 
- byly předloženy čtyři žádosti zaměstnanců o vstup do naší organizace. VZO souhlasí. 



 
- byly předloženy vzory domluvených reklamních předmětů s logem naší odborové 
organizace. Celková částka nepřesáhne 20.000,- Kč. 
 
- projednal návrh členů VZO pánů Hejtmánka a Zelenky na poskytnutý paušálního 
příspěvku na dopravu, internet a volání pro předsedu VZO. Bude rozhodnuto na příští 
poradě. 
 
- předseda upozornil, že končí splatnost termínovaného účtu u Komerční Banky, kde je 
uložena finanční hotovost naší odborové organizace ve výši 500.000,- Kč.                          
 
   VZO pověřil předsedu a hospodářku k vyvolání jednání o dalším tří až pětiletém 
prodloužení této smlouvy, dle předložené nabídky, která povede k zhodnocení našich 
finančních prostředků oproti běžnému účtu. 
 
- po diskusi bylo potřeba upravit a upřesnit pravidla zapůjčování výčepního zařízení.  
Jak jsme již informovali, je nově cena zapůjčování od 1. 10. 2013  pro naše členy 50,-Kč 
za jedno zapůjčení  (max. tři dny – pá - ne). V případě delšího zapůjčení je poplatek 50,-
Kč za každý další den.  

 
Kultura a sport 
‐ připraven turnaj v nohejbalu na sportovištích v rekreačním středisku Máj Plasy se 
z důvodu malého zájmu neuskuteční. Na základě požadavků nabízíme přesun turnaje na 
měsíc únor do některé s okolních sportovních hal.   
 
- předseda upozornil,  že i nadále se počítá v měsíci listopadu 2013 s přípravou tradiční 
turnaj čtyřčlenných družstev v Bowlingu na drahách v Třemošné. O termínu budete 
včas informováni. 
 
- dále na žádost členů připravujeme v termínu 15. 11. 2013 zájezd do Aqwaparku 
Čestlice. Přihláška u předsedy VZO pana Hniličky (Kaz.) a u místopředsedy VZO pana 
Mašata (H.B.).  Upozorňujeme, že zájezd se uskuteční pouze v případě obsazení 
autobusu.  
 
- upozorňujeme, že jsou ještě volné termíny k zapůjčování na zápasy HC Plzeň pro 
sezónu 2013 - 2014. Pravidla zapůjčování zůstávají stejná jako v loňském roce. Volné 
zápasy si můžete zamluvit u předsedy VZO pana Karla Hniličky. 
 
- předseda upozornil, že byli uspokojeni všichni zájemci (a to přes to, že vstupenky se 
téměř nedaly sehnat), kteří se přihlásili na zájezd do Mnichova do Allianz Arény na 
utkání ligy mistrů mezi FC Bayern Munchen a FC Viktoria Plzeň který se uskuteční ve 
středu 23. 10. 2013.  
   
   Odjezd je tedy ve středu 23. 10. 2013 z Plzně, parkoviště Na Rychtářce v 9.00 hod. 
Návrat je ve čtvrtek 24. 10. 2013 v cca 4.00 hod. Zájemci pojištění se nahlásí u předsedy 
VZO pana Hniličky. 
 



- dále nabízíme několik posledních volných míst na zájezd do Anglie na utkání ligy 
mistrů mezi FC Manchestr City a FC Viktoria Plzeň. Termín zájezdu je 25. 11. -28. 11. 
2013 a celková cena zájezdu je pro členy a 5.300,- Kč ( ostatní 5.800,- Kč) .                        
  
  Odjezd je v pondělí 25. 11. 2013 z Plzně, parkoviště Na Rychtářce ve 21.00 hod. Návrat 
je ve čtvrtek 28. 11. 2013 v cca do 24.00 hod. Zájemci pojištění se nahlásí u předsedy 
VZO pana Hniličky. 
 
   Informace u předsedy pana Karla Hniličky. Lze využít příspěvku na dovolenou ve výši 
3.500,-Kč. 
 
- s přípravou zájezdu na muzikál ZORRO, který se uskuteční v termínu 16. 11. 2013.      
Je k disposici posledních několik míst. 
 
- zájezd za nákupy do Polska v termínu 26. 10. 2013, poslední dvě místa 
 
- upozorňujeme, že zájezd na Advent do Lince v termínu 6. 12. 2013 je již plně obsazen, 
proto jsme domluvili další termín 13. 12. 2013.  
 
- předseda předložil ke schválení 

 
 - vyúčtování zářijového zájezdu do Litoměřic. Foto bude vyvěšeno na našich   
   stránkách  www.zolbminerals.cz  
- vyúčtování listopadového muzikálu Lucie 

 - vyúčtování letní sezony 2013 – stany a mobilní dům 
 - vyúčtování zájezdu na ligu mistru do Mnichova 
 - vyúčtování příspěvku pro děti našich členů za pobyt na letních táborech 
 
 
 
Zapsáno v Kaznějov 8. 10. 2013                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Ivan Hejtmánek                         LB  MINERALS, a.s. 
                                   zapsal předseda Hnilička Karel 


