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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           

LB Minerals a.s. ze dne  18.3.2014 
Přítomni:  Hnilička, Pojer, Blaňár, Toncar, Blaňárová, Hejtmánek, Šácha, Zelenka, Popp,   

                   Bílek, Mašat 

Host :  Ing. Zima, Lopata   

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. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima seznámil přítomné: 
- informace o výrobě a prodeji od počátku roku 2014 

- informace o plánu na celý rok 2014 

- informace týkající se oprav a investic pro rok 2014 

- přidání finančních prostředků do mezd jednotlivým zaměstnancům dle KS 2014 bude  

  uskutečněna ve  výplatním měsíci červu, tedy ve mzdě za měsíc květen 

- informace k otevření lomu Kaznějov III. 

- informace k situaci v Kyšicích – těžba- zásoby – pozemky- ukládání 
 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-  je připraven rozbor  hospodaření naší odborové organizace za uplynulých 12 měsíců. 

 Začátkem měsíce března byly  připraveny materiály pro daňové přiznání za rok 2013, 

které byly řádně odeslány na Finanční úřad .  

 

   VZO požádalo předsedu revizní komise pana Lopatu o provedení kompletní kontroly, 

tak aby byly všechny potřebné materiály o proběhlé kontrole připraveny ke schválení na  

členskou schůzi, která se připravuje ke konci měsíce dubna 2014 ( dle zdravotního stavu 

předsedy VZO).  Stejně tak se připravuje rozpočet pro rok 2014, který bude taktéž 

předán ke schválení členské základně. 

Veškeré ostatní materiály  budou tradičně předloženy na připravované členské schůzi.  

     

   VZO  stejně jako tomu bylo v loňském roce rozhodlo , že členská schůze se uskuteční 

pouze v jednom termínu a to v závodní jídelně v Kaznějově. Opětovně upozorňujeme, že 

v žádném případě nechceme nějak omezovat členy v závodech Horní Bříza a Kyšice. 

Důvod je čistě ekonomický a logický. Proto pro zájemce z těchto závodů o účast na 
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členské schůzi bude zajištěna doprava. Jediné co je potřeba je nahlásit svůj zájem 

jednomu ze svých zástupců.          

   

    Tato akce je samozřejmě již tradičně spojena se setkáním zaměstnanců s vedením VJ 

Plzeňsko a předpokládáme , že projeví zájem i vedení společnosti LB Minerals.  

      

-předseda předložil vyúčtování zájezdu na hokejové utkání do Chomutova. Celkově se 

účastnilo 27 zájemců. Foto na našich stránkách www.zolbminerals.cz                                                                             

 

- dále upozorňujeme naše členy , že v skončila základní část hokejové extraligy a tedy i 

zapůjčování bezplatných vstupenek. Další vstupenky , tedy na část Play-off si zájemci 

hradí sami v plné výši. Objednat si je můžete a to vždy max. ve čtyřech exemplářích na 

jeden zápas u předsedy VZO pana Hniličky na tel. 4242. V případě , že se zájemci včas 

nenahlásí, předseda vstupenky nezakoupí. 

 

VZO rozhodl o výši příspěvku lyžařských kursů pro děti našich členů a to ve výši 500,-

Kč na jedno dítě. Zájemci si potřebný tiskopis vyzvednou v Kaznějově u předsedy VZO 

p.Hniličky a v Horní Bříze u místopředsedy pana Mašata. Vyplacení se počítá v prvním 

týdnu měsíce dubna. 

 

- 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.  

            

-   předsedou byly  předloženy  čtyři žádosti našich členů o finanční podporu při 

dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 3.000,-Kč.                                                                       

Peníze si je potřeba vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové. Opětovně 

upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba aby v případě zájmu o 

využití tohoto příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  ofocenou 

neschopenku.      

                                                                                                                 

-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 

10.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno osmi  zájemcům z řad našich členů,  v  

celkové  výši 80.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně 

přímo u předsedy VZO pana Hniličky. 

 

-   v pátek 8.března předseda VZO pana Hnilička předal jménem všech našich členů, 

našim členkám malou pozornost k Mezinárodnímu dni žen , v celkové částce 12.000,-Kč. 

 

- byla předložena obsazenost našich stanů pro sezónu 2014. Poslední volné termíny jsou: 

1 stan – 28.6.-5.7., 1 stan – 5.7.-12.7., 1 stan - 2.8.-9.8., 1stan – 30.8.- 6.9. 

Zájemci se nahlásí u pana Pojera v zámečnické dílně na tel. 4722. 

 

- byla předložena obsazenost našeho mobilního domu pro sezónu 2014. Zde je možno 

obsazovat volné termíny (především pro rybáře) v měsíci červnu a září. Poslední volný 

prázdninový termín je 16.8. – 23.8.2014.  

Zájemci se nahlásí u místopředsedy VZO pana Petra Mašata  na mob. 723 126 424. 
 

Zapsáno v Kaznějově 18.3.2014                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: Pojer Luboš                                               LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  

http://www.zolbminerals.cz/

