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 VZO OS STAVBA ČR,
LB Minerals a.s. ze dne 21.1.2014
Přítomni: Hnilička, Blaňár, Popp, Pojer, Šácha, Lukeš, Toncar, Bílek, Mašát
Host : Ing. Zima
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 Petra Mašata

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima seznámil přítomné:
- informace o výrobě a prodeji od počátku roku 2014
- vzhledem ke stálému nedostatku praného a drceného kameniva přistoupilo obchodní oddělení
ke zvýšení cen. Z toho důvodu prodej pro zaměstnance u všech frakcí praného kulatého a
drceného kameniva (od 4 resp. 8 mm výš) bude od 1.1.2014 za cenu 50 Kč/t + DPH .
Frakce písků 0/1, 0/2, 0/4, 0/8 z bílé hory a 0/4 nebo 0/8 propad drcená bude stále za 10 Kč/t
+DPH. Paní Benešová upraví formulář s frakcí 0/32.
– informace o vývoji přesčasů na jednotlivých střediscích
- byly vypracovány materiály upřesňující zásoby a plánovanou těžbu v Kyšicích pro následující
léta.
- byly zpracovány analýzy využitelnosti strojů a návrhy opatření na její zvýšení, dále je
potřeba vypracovat materiál, který ukáže skutečné náklady na výrobní uzly od třídírny
písku v Kaznějově – od pasu 704 až po expedici (kamínková věž a tunel), dále pak
postupně pro celou výrobu.
- je potřeba pečlivě dbát na seznámení nových zaměstnanců s popisem jejich pracovních
povinností, projít výrobní uzly a zavést sešity s podrobným popisem pracovních činností.
Platí pro všechna pracoviště.

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal
- byly projednány návrhy změn zásad hospodaření naší odborové organizace. Tyto budou
předloženy k projednání a schválení na nejbližší členské schůzi naší základní odborové
organizace, Jedná se především o rozšíření a navýšení darů čl. 3 , tedy ocenění
dlouhodobého členství v odborové organizaci.

- upozorňujeme opětovně rodiče dětí , kteří si budou žádat o vyplacení příspěvku na
lyžařské výcviky, že je nutno vyzvednout si u předsedy VZO pana Hniličky předepsaný
tiskopis. Dle rozhodnutí VZO obdrží všichni členi, kteří podají žádost o tuto dotaci,
příspěvek ve výši 500,-Kč na jedno dítě.
-předsedou VZO panem Hniličkou byl předán dárkový balíček ( v celkové výši 3.000,-Kč) a
malý dárek panu Jiřímu Juhovi který odešel na konci roku 2013 do starobního důchodu a
byl našim dlouholetým členem
-předseda dále předložil seznam 3 členů, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50
či 60 let. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost v celkové výši 1.500,-Kč
- vyplácení bezúročných půjček z fondu ZO a to zájemcům z řad našich členů ve výši
10.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno třem zájemcům z řad našich členů, v celkové
výši 30.000,-Kč.
Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO.
- byla předložen jedna žádost o vyplacení příspěvku k narození dítěte našeho člena ve výši
3.000,-Kč. VZO souhlasí.
- předseda zhodnotil probíhající akci slevových poukázek. Upozorňujeme členy, že
z důvodu velkého zájmu členů, byl termín využití prodloužen. Nově tedy lze slevové
poukázky využít max. do 28.2.2014, poté budou poukázky neplatné..
-upozorňujeme členy, že připravujeme tradiční jednodenní zájezd na hokejové utkání ,
tentokrát na utkání HC Piráti Chomutov – HC Plzeň 1929 , které se uskuteční 4.3.2014.
Přihlášky u předsedy VZO pana Hniličky do zaplnění autobusu. Další podrobnosti na
informačním letáčku.
- po velkém úspěchu z loňského roku , pro naše členy připravujeme možnost rekreace
s využitím Mobilního domu na Hracholuské přehradě. Upozorňujeme , že využít ho můžete
již od 1.května 2014. Přihlášky u pana Petra Mašata. Další podrobnosti na informačním
letáčku.
- dále tradičně nabízíme možnost využití rekreace v našich dvou stanech na Hracholuské
přehradě. Možnost využití termínů od 21.6.2014 do 6.9.2014. Přihlášky u pana Luboše
Pojera. Další podrobnosti na informačním letáčku.
- tradičně jsme připravili na měsíc únor pro své členy možnost návštěvy divadel
v Plzni. Zájemci se nahlásí u hospodářky p. Hanzlíčkové.
- příprava turnaje čtyřčlenných družstev v Bowlingu. Tradičně je objednáno
deset drah v Třemošné. Turnaj se uskuteční 22.2.2014 od deseti hodin. Přihlášky
v Kaznějově u pana Hniličky, v Horní Bříze pana Petra Mašáta . Další podrobnosti na
informačním letáčku.
Zapsáno v Kaznějov 21. 1. 2014
Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: p. Petr Mašát

LB MINERALS, a.s.
zapsal předseda Hnilička Karel,

