
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                    

LB Minerals a.s. ze dne  12.5.2015 

 
Přítomni:    Hnilička, Mašat, Pojer, Blaňár, Blaňarová, Hejtmánek, Bílek,  

                     Šácha, Popp, 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 Bohumíra Bílka  

 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal: 
 

Byl zhodnocen průběh členské schůze , která se konala 22.4.2015 v jídelně závodu 

Kaznějov. Účastnilo se celkem 67 členů + 5 hostů. VZO členské schůzi předložil veškeré 

materiály týkající se hospodaření naší odborové organizace.  

Místopředseda naší organizace pan Mašat přítomné podrobně seznámil s čerpáním 

rozpočtu za rok 2014. Hospodářský výsledek naší odborové organizace  za rok 2014 je   

plus 235.937,-Kč.   

Předseda na dotaz vysvětlil, že tento plusový výsledek je jen díky splátce za rekreační 

středisko Máj Plasy. Předseda pan Hnilička dále  přítomným delegátům poté předložil 

ke schválení plán čerpání rozpočtu naší odborové organizace na rok 2015.  

Předseda seznámil přítomné s výkazem majetku a uzávěrkou ke dni 31.12.2014. Vlastní 

jmění naší odborové organizace k tomuto datu činní  3.918.316,- Kč.   

Ke Stanovách naší organizace ani k Zásadám hospodaření nebyly předloženy žádné 

pozměňující návrhy proto nedochází k žádným změnám.  

Jako poslední bod byla předložena zpráva revizní komise jejím předsedou p. Lopatou.  

Na závěr členské schůze vystoupily již tradičně hosté – generální ředitel Ing. Ladislav 

Matoušek, ekonomický ředitel Ing. Pavel Bárta, ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zdeněk Zima.  
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- projednána pozvánka na školení funkcionářů ZO, které pořádá OS STAVBA ČR ve 

dnech 8.6. – 10.6. Bylo rozhodnuto , že se členi VZO se budou účastnit pouze v případě 

dostatečného počtu požadovaných volných míst. Předseda toto projedná se specialistou 

p. Josefem Vachem. 

 

- 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 šest žádostí našich členů o finanční podporu při 

dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 3.500,-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.  Za uplynulý měsíc byly předloženy tři žádosti 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. Půjčky jsou vyplaceny max. do tří pracovních dnů od 

podání žádosti člena. 

 

- byly předloženy dvě žádosti o přijetí do naší odborové organizace – VZO souhlasí 

 

- na žádost našeho člena, byla vyplacena odměna ve výši 3.000,-Kč k narození dítěte 

 

- předseda předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2015. Poslední volné termíny 

jsou :  1 stan –  27.6.-4.7. ,  1 stan - 4.7. - 11.7.,   1 stan - 29.8. – 5.9.  

 

Dále předseda předložil obsazenost našeho mobilního domu pro sezónu 2015. 

Prázdninové termíny jsou již plně obsazeny kromě termínu 15.8. – 22.8. Pro zájemce je  

možno využít i červnové či zářijové termíny.  

 

Zájemci se mohou hlásit u předsedy VZO pana Hniličky na tel.4242. 

 

-předseda předložil vyúčtování jednodenního zájezdu do Koutu na Šumavě. Po dohodě 

bude připraven v termínu září zájezd do dalšího pivovaru. Bude včas vyvěšeno.  

Předložen  seznam členů , kteří se nahlásily na zájezd na výstavu Hobby do Českých 

Budějovic, který se uskuteční tento pátek. Možno obsadit ještě poslední tři místa.  

 

-VZO rozhodl o zakoupení volné roční permanentní vstupenky do ZOO Plzeň. Pravidla 

zapůjčování budou vyvěšeny. 

 
- předsedou a zástupci  VZO  byl předán dárkový balíček  a malý dárek  panu – Milanu 

Blažkovi  který odešel na konci roku měsíce Dubna do starobního důchodu a byl našim 

dlouholetým členem.  

 

 
Zapsáno v Kaznějově 12. 5. 2015             Za VZO LB MINERALS a.s.     

   ověřil:  Bohumír Bílek            předseda Hnilička Karel 
 


