
        

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  18. 11. 2014 
Přítomni: Hnilička, Mašát, Blaňárová, Blaňár, Popp, Pojer, Šácha,   

                Zelenka, Toncar, Lukeš, Bílek, 

Hosté: ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima, předseda VZO H. B. – p. Hauzner 

 

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  seznámil přítomné 

-  informace o výrobě ve VJ Plzeňsko  

-  informace o  prodeji v rámci VJ Plzeňsko 

- informace o investicích  

- informace o opravách za poslední období 

- žádost o odlesnění pozemků pro lokalitu Kaznějov 3 

- informace o mzdách 

- informace o BOZP 
  

2. Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 
 
-  na pozvání předsedy naší základní organizace pana Hniličky se jednání 

našeho výboru základní organizace od 12.30 hodin zúčastnil předseda ZO H. B. 

Libor Hauzner, aby přítomné členy informoval o vývoji vyjednávání 

Kolektivní smlouvy na rok 2015 v naší společnosti.  

 

   Přítomní byli předsedou ZO H. B. podrobně informováni o dosavadním 

průběhu kolektivního vyjednávání. Po zodpovězení doplňujících dotazů byl 

přítomným navržen další postup, který předkládá společný vyjednávací tým 

LB MINERALS a LASSELSBERGER.  

 

mailto:karel.hnilicka@cz


   Další navržený postup byl předložen všem základním organizacím působícím 

v obou společnostech, které vyjednávají společnou kolektivní smlouvu.  

   

   Na závěr projednání bodu týkajícího se vyjednávání Kolektivní smlouvy na 

rok 2015 pan Hauzner požádal pana Hniličku, aby po projednání výborem 

základní organizace informoval zástupce ve vyjednávacím týmu o usnesení 

k tomuto bodu o dalším postupu základní organizace ohledně vyjednávání 

Kolektivní smlouvy na rok 2015. 

 

   Postoj naší odborové organizace k vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 

2015 byl nejen prezentován, ale i projednán, přímo před panem Hauznerem. 

 

- k tomuto tématu měl za úkol předseda p. Hnilička zajistit informace  

o mzdách ve firmě VKV. Předseda přítomným sdělil, že tyto materiály jsou již 

připraveny a po zpracování budou členům VZO předloženy. 

 

- předseda p. Hnilička, opětovně upozornil přítomné, že zaměstnanci 

v nejbližších dnech obdrží dopis od České pojišťovny, týkající se smluv Vašeho 

životního pojištění.  

 

   Tento dopis bude obsahovat dodatek pojistné smlouvy, který Vám bude 

zaručovat vyplácení příspěvku zaměstnavatele i po 1. 1. 2015.  

 

   Podepsaný dodatek je pak potřeba doručit paní Grossové na personální 

útvar. Řešení 13. platu bude upřesněno v kolektivní smlouvě pro rok 2015.  

 

 - upozorňujeme zaměstnance, kteří se objednali na očkování proti chřipce, aby 

se dostavili ke svým lékařům 

 

- byla předložena jedna žádost zaměstnance o vstup do naší organizace.  

VZO souhlasí. 

 

- předseda předložil  další čtyři  žádostí o finanční podporu při dlouhodobé 

pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu.  VZO souhlasí.                                                                                                      

   V případě zájmu o využití tohoto příspěvku předložili předsedovi  

VZO p. Hniličkovi  ofocenou neschopenku. 

 

-  za uplynulý měsíc byly na žádost členů poskytnuty čtyři půjčky z fondu VZO 

v celkové výši 40.000,- Kč. VZO souhlasí 

 

- předseda předal čtyři dárkové balíčky , našim členům, kteří  oslavili kulaté 

životní výročí 50 a 60 let 

 

--  na žádost našeho člena byl dle zásad hospodaření naší organizace vyplacen 

příspěvek za bezplatné dárcovství krve VZO souhlasí. 



Kultura a sport   
 
- dle zájmu našich členů byly zakoupeny lístky do Plzeňských divadel na měsíc 

prosinec 2014 

 

- upozorňujeme, že byly rozdány poslední volné lístky na zápasy HC Plzeň pro 

sezónu 2014 - 2015.  

 

- předseda připomněl, že tradiční turnaj čtyřčlenných družstev v Bowlingu na 

drahách v Třemošné se uskuteční již tuto sobotu  22. 11. 2014.  

   

  Je obsazeno všech 10 drah. Družstva mohou hrát o ceny pouze v případě 

splnění pravidla čtyř hráčů. 

 

- předseda potvrdil i zájezd do Aqwaparku Čestlice v termínu 29. 11. 2014 

(sobota), zde je posledních 5 míst. Poplatek uhraďte u předsedy VZO  

pana Hniličky nejdéle do středy 26. 11. 2014. 

 

- připomínáme – blíží se zájezd na Advent do Drážďan v termínu 5. 12. 2014  

a Advent v Bayreuthu v termínu 12. 12. 2014.  Finanční prostředky uhraďte  

u předsedy VZO nejdéle do pátku 28. 11. 2014. 

 

- zájezd na hokejový zápas Slavia – Plzeň se ruší z důvodu neobsazení 

autobusu. 

 

- členové, kteří si dosud  nevyzvedli  příspěvky na dětské tábory, tak učiní v co 

možná nejbližší době. 

 

Zapsáno v Kaznějově 18. 11. 2014  Za VZO LB MINERALS a.s.   

Ověřil:  Pojer Luboš                         předseda Hnilička Karel 

 

 

 


