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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                    

LB Minerals a.s. ze dne  10.3.2015 

 
Přítomni: Hnilička, Blaňárová, Blaňár, Popp, Pojer, Šácha, Hejtmánek, Lukeš,  
 
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 Milana Lukeše  
 

 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal: 

 
- předseda přítomným předložil hospodaření za rok 2014. Byly projednány jednotlivé položky a to jak přijmů, 

tak výdajů. VZO souhlasí. Kompletní materiály budou předloženy členské základně na členské schůzi  
Konferenci v měsíci dubnu 2015. 
 
- dále byly předloženy vypracované materiály potřebné k podání daní za rok 2014. VZO souhlasí. 
Veškeré tyto materiály byly prostudovány Revizní komisí – bez připomínek 
 

-k otázce navyšování mezd, vyplývajících s kolektivní smlouvy pro rok 2015, předseda přítomným 

sdělil, že dle domluvy s ekonomickým ředitelem Ing. Bártou, byly mzdy předány k posledním 

úpravám řediteli VJ Plzeňsko Ing. Zimovi. Poté budou předány k zpracování do mzdové účtárny a to 

tak, aby  do konce měsíce března byly předloženy zaměstnancům k podpisu nové mzdové výměry. 

Tedy, tak aby navýšení mezd bylo v květnovém výplatním termínu, tedy ve výplatě za měsíc duben 

2015. 

- o otázce půjček VZO pro naše členy předseda sdělil přítomným, že  k dnešnímu datu běží 

souběžně 16 půjček. K otázce finančního zatížení organizace, předseda sdělit, že v  naší finanční 

situaci jsme schopni poskytnout s přehledem desetinásobek stávajících půjček. Jen za měsíc únor 

byly poskytnuty další čtyři půjčky v hodnotě 40.000,-Kč. VZO souhlasí. 

- dle stanov a na žádost našeho člena byl vyplacen v měsíci únoru 2015 příspěvek k narození dítěte 
ve výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 
- předseda upozornil, že po jednání s firmou Modrý Hrozen, byla prodloužena platnost  slevových 

kuponů do 5.4.2015 a lze je uplatnit i v pá a so.   
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-  jak jsme Vás již informovali v minulém zápise VZO rozhodl o výši příspěvku lyžařských kursů pro 
děti našich členů a to ve výši 500,-Kč na jedno dítě. Upozorňujeme , že je nutné vyzvednout 
potřebný tiskopis. 
 
-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.  
  
  -   v pondělí  9.března předseda VZO pana Hnilička předal jménem všech našich členů, našim členkám 
kytičku a malou pozornost k Mezinárodnímu dni žen , v celkové částce 12.000,-Kč. 
                                                                                                                         
- předsedy předložil obsazenost mobilního domu a našich stanů na Hracholuské přehradě pro sezónu 2015.  

 

VOLNÉ TERMÍNY  
Mobilní dům:  20. 6. - 27. 6. 2015  a  29. 8 . -5. 9. 2015 
 
Stany:   27.  .- 4. 7. 2015  1x 

 4. 7 .- 11. 7. 2015 1x 
18. 7 .- 25. 7. 2015 1x 
 1. 8. - 8. 8. 2015 1x 
15. 8 .- 22. 8. 2015  2x 
29. 8. - 5. 9. 2015 1x 

 
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel.4242. 
 
Upozorňujeme všechny zájemce , kteří si již zablokovali termíny, že je potřeba u předsedy VZO uhradit 
příslušný poplatek a to do konce měsíce března 2015. 
 
-   předsedou byly  předloženy   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.      
 
-k otázce kulturních a sportovních akcí, předseda sdělil , že na žádost členů bude v měsíci květnu vypraven již 
čtvrtý autobus na muzikál Mama Mia, jedná se o muzikálu Čtyři mušketýři, zájezdu do Českých Budějovic na 
výstavu Hobby a na měsíc duben se počítá s turnajem čtyřčlenných družstev v Bowlingu na drahách 
v Třemošné.  
 
  Vše bude včas vyvěšeno. Byl podán návrh na zakoupení permanentních vstupenek do bazénu na Slovany, je 
ovšem nejdříve nutné zjistit jejich využitelnost.   
 

 

Zapsáno v Kaznějov 10. 3. 2015                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: Milan Lukeš                                               LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel 

 


