
 

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  17. 2. 2015 
Přítomni: Hnilička, Mašát, Pojer, Blaňár, Blaňarová, Toncar, Hejtmánek, Bílek, Šácha, 

Popp, Zelenka 
 
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. Předseda seznámil přítomné, VZO projednal: 
 
-bylo prodiskutováno vyplacení finančních prostředků za měsíc leden. Navyšování mezd 
bude probíhat individuálně během roku po domluvě mezi ředitelem VJ Plzeňsko  
a Ekonomickým ředitelem společnosti LB Minerals Ing. Bártou. 
 
- informace z posledního jednání odborových organizací spadajících pod LB Minerals  s.r.o., 
týkající se sjezdu OS STAVBA. Návrhy jednotlivých zástupců k situaci v OS STAVBA ČR. 
 
-minimální mzdové tarify ve stavebnictví v ČR se pro letošní rok zvedou o 1,5 %, a to od  
1. dubna 2015 do 31. března 2016. Tuto dohodu o Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě 
vyššího stupně (KSVS) potvrdili svým podpisem prezident Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR (SPS) Ing. Václav Matyáš, předseda Odborového svazu Stavba ČR 
Stanislav Antoniv a předseda OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství  
a autoopravárenství Čech a Moravy (OS DOSIA) Jan Rejský. 
 
-v Praze se ve dnech 6. - 7. 2. 2015 uskutečnil v hotelu Olšanka VII. sjezd Odborového svazu 
Stavba ČR. Zahájení sjezdu se v pátek zúčastnili i předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, 
předseda Senátu PČR Milan Štěch, Předseda ČMKOS  Josef Středula a prezident Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš . 
 
Na začátku vystoupil předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv. VII. sjezd Odborového 
svazu (OS) Stavba ČR s tím, že sjezd je vážnou příležitostí ke zhodnocení činnosti 
stavebních odborů z uplynulé čtyřleté období od minulého sjezdu v únoru 2011, zejména 
k jejich základní roli, kterou mají odbory plnit, to je obhajoba oprávněných zájmů 
zaměstnanců v sociálním dialogu s vládou ČR a zaměstnavateli v rámci tripartity a zejména 
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s představiteli Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR při kolektivním vyjednávání  
na odvětvové úrovni. 
 
- byly vypracovány a předloženy zpracované materiály pro finanční úřad za rok 2014. 
 
-předseda upozornil přítomné, že v měsíci únoru ukončuje po 57 letech svoji lékařskou 
praxi jeden ze závodních lékařů MUDr. Václav Čech. Všichni, kteří byli u pana doktora 
registrováni, musí tedy přejít k jinému doktoru, tedy MUDr. Dobrá (ordinace Kaznějov 
Aktiva a Kaolin Kaznějov), MUDr. Sýkora (ordinace Kaznějov náves) nebo MUDr. Křiklán 
(ordinace Dolní Bělá). 
 
- 12. 2. 2015 proběhla kontrola odborové inspekce BOZP 
 
-předseda předložil obsazenost nabídky rekreace v našich stanech a mobilním domě 
v kempu Keramika na Hracholuské přehradě. Upozorňujeme , že je ještě několik srpnových  
termínů volných.  Od 23. 2. 2015  budou tyto termíny nabídnuty i zájemcům mimo naší 
odborovou organizaci. V případě zájmu o ubytování v chatách je potřeba volat přímo 
správce kempu Keramika na mob. 608 749 745. 
 
- projednána příprava členské schůze naší základní odborové organizace. Dle dohody se 
konference spojená tradičně s vedením VJ Plzeňsko uskuteční na začátku měsíce dubna. 
Termín bude včas vyvěšen. 
 
-přítomní zástupci odsouhlasili dvě nově  předložené přihlášky zaměstnanců kaolin 
Kaznějov  a přijali je za členy naší odborové organizace. 
 

Kultura, sport a ostatní 
 
- nabídku březnových vstupenek do Plzeňských divadel bylo možno využít max. do  
15. 2. 2015. Další nabídka bude až v měsíci listopadu 2015 
 
- příprava zájezdu do Německých lázní Johannesbad v termínu 28. 3. 2015. Na tuto akci, 
lze využít příspěvek z KS 2015 ve výši 4.000,- Kč 
 
-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. 
 
-dle stanov a na žádost našeho člena byl vyplacen příspěvek k narození dítěte ve výši 
3.000,- Kč. 
 
- našim členům byly rozdány slevové kupony, které jdou využít v restauraci Modrý Hrozen 
v Kaznějově a Špalík v Trnové. K tomuto byla projednána připomínka, že je nelze využít 
v pátek a v sobotu. Je nutno si uvědomit, že vše je věcí poptávky a nabídky, tedy na 
dohodě dvou subjektů.  Jestliže tedy někomu zbývající dni nevyhovují, jednoduše 
poukázku nevyužívejte. V případě, že tomu tak je, prosím o navrácení této poukázky 
předsedovi p. Hniličkovi, který ji obratem předá, zájemcům z řad našich členů. Jen pro 



informaci , byla tato poukázka za pouhých prvních 14 dní využita našimi členy více jak 
stokrát.  
 
-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 VZO panem Hniličkou byl předán dárkový balíček  a malý dárek  paní Martě 
Pokorné, která odešla na konci roku měsíce ledna 2015 do starobního důchodu a byla 
našim dlouholetým členem. 
 
-   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 pana Hniličky. VZO souhlasí. 
 
-předsedou byly  předloženy  tři 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. 
 
-v otázce lístků na play off v ledním hokeji, předseda oznámil, že v případě, že se dopředu 
nenahlásí zájemci, nebudou se lístky na tato utkání kupovat. 
 
 
 

Zapsáno v Kaznějov 17. 2. 2015                                                Za VZO OS STAVBA ČR 

Ověřil: p. Pojer Luboš                                  LB  MINERALS, a.s. 
                               zapsal předseda Hnilička Karel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


