
 

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  15. 4. 2014 
Přítomni:  Hnilička, Mašat, Pojer, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Hejtmánek, Bílek, Šácha, 

Zelenka, Popp, Lukeš          Host :  ředitel VJ Plzeňsko ing. Zima 

Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů: 
      Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele předsedu VZO pana 

Karla Hniličku. Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu člena 

VZO pana Radka Toncara 
 

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima seznámil přítomné: 
- se situací ve výrobě a prodeji ve VJ Plzeňsko, kaoliny plní, písek překračuje, kamenivo 

nestačíme vyřizovat všechny zájemce  

- se snahou  obchodního oddělení zabezpečit výpadek zakázek ve skleněných vláknech získáním 

nových zákazníků 

- probíhají zkoušky rotačního třídiče na kamenivo v závodě Kaznějov 

- posílení linky kameniva – nové třídění 

- využití písku z Bílé hory pro Třídírny 

- v Horní Bříze úprava linky pro výrobu štuků 

- přestěhování pomocné laboratoře v Horní Bříze do nových prostor 

- pro zaměstnance údržby ve VJ Plzeňsko se počítá se zavedením pohotovostí. 

- k otázce expedice surového kaolinu v Horní Bříze – snížení odbytu pouze do konce měsíce 

dubna 

-řešení nadměrného zanášení kanalizací v závodě  Horní Bříza 

- způsob rozdělení finančních prostředků pro tento rok 

-  situace v závodním stravování  - kvalita některých jídel atd. 

 

2.Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 
-předseda revizní komise pan Lopata  oznámil uzavření  kompletní kontroly 

hospodaření a majetku za rok 2013, vše je tedy  připraveno k předložení členské 

základně na  členskou schůzi.   

 

 -předseda předložil návrh rozpočtu pro rok 2014, který bude taktéž předán ke 

schválení členské základně. 

      

   Jak jsme Vás již informovali , VZO  rozhodlo stejně jako tomu bylo v loňském roce , 

že členská schůze se uskuteční pouze v jednom termínu a to v závodní jídelně 

v Kaznějově v termínu  15.5.2014.  Zájemci z Horní Břízy a Kyšic se nahlásí u svých 

zástupců , aby jim byla  zajištěna doprava.           

   

mailto:karel.hnilicka@cz


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

Plzeňsko dle dohody se za vedení společnosti LB Minerals zúčastní i generální ředitel LB 

Minerals Ing. Matoušek.  

 

- VZO za přítomnosti ředitele VJ Plzeňsko projednalo desítky stížností ze strany 

zaměstnanců ze závodů Kaznějov a Horní Bříza na situaci v závodním stravování. Po 

dlouhé diskusi a s přihlédnutím k několikaletým problémům byl předseda jednohlasně 

pověřen k projednání této situace na půdě KOO a s vedením společnosti. Jako jedinou 

možnou cestu vidí VZO výměnu dodavatele jídla pro naše závody. Zaměstnanci obdrží 

dotazníky k závodnímu stravování, který bude vyhodnocen a použit pro další jednání.   

 

-příspěvky na lyžařské kursy pro děti našich členů á  ve výši 500,-Kč, si žadatelé 

vyzvednou u hospodářky paní Hanzlíčkové.  

 

- 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 bylo  předloženo 12 žádostí našich členů o finanční podporu při 

dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 7.500 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 pěti  zájemcům z řad našich členů,  v  

celkové  výši 50.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně 

přímo u předsedy VZO pana Hniličky. 

 

- předseda upozornil , že na jednodenní zájezd do Českých Budějovic na výstavu Hobby, 

který se uskuteční v pátek 16.5.2014 jsou poslední 4 místa. 

 

-zájezd do divadla Broadway na hudební komedii Adam a Eva je beznadějně vyprodán. 

 

- jednodenní zájezd do Vídně – ZOO + Prátr, ostatní info na přiloženém letáčku 

 

- zájezd na muzikál Fantom opery, ostatní info na přiloženém letáčku 

 

- předsedy předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2014. Poslední volné termíny 

jsou :  1 stan –   21.6. – 28.6.2014, 1 stan 28.6. - 5.7.2014,   1 stan - 30.8.- 6.9.2014 

Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel.4242. Nevratnou zálohu 

zájemci o stany uhradí u pana Luboše Pojera – o Mobilní dům pak u pana Karla 

Hniličky v týdnu od 21.4.2014 do 25.4.2014. 

 

-  prověrky BOZP 2014 proběhnou ve dnech  Kaznějov 22.5.2014,  Horní Bříze  

a Kyšicích 29. 5. 2014. 

 
Zapsáno v Kaznějově 15. 4. 2014                                                             Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: Toncar  Radek                                  LB  MINERALS, a.s.
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  


