
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  9. 3. 2016

Přítomni:  Hnilička, Popp, Šácha, Zelenka, Hejtmánek, Toncar, Blaňár, Blaňárová, Pojer
Host :  Ing. Zima
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 Radka Toncara

1.Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima seznámil 
přítomné:

- informace o výrobě a prodeji za měsíc únor a od počátku roku 2016
- informace o plánu na celý rok 2016
- informace týkající se oprav a investic pro rok 2016. U největších investic, tedy 
odslídování G2 a reaktivní flokulace se počítá s maximálním využitím dobývané 
suroviny a tím ke snížení dosud nevyužívané suroviny. 
- informace k uskutečněné úpravě finančních prostředků, mezd jednotlivým 
zaměstnancům dle KS 2016.  Pan ředitel ujistil , že všechny prostředky byly dle dohody 
přerozděleny a to ve dvou krocích. 1. Úprava poměru základní a pohyblivé složky. 2. 
Úprava a tedy navýšení jednotlivých výměrů. Část prostředků byla využita k úpravě a 
narovnání mezd mezi jednotlivými pracovišti. Případné dotazy u svých vedoucích 
pracovníků, případně přímo u pana ředitele.  

2.Předseda seznámil přítomné, VZO projednal
-  je připraven rozbor  hospodaření naší odborové organizace za uplynulých 12 měsíců.
 Začátkem měsíce března byly  připraveny materiály pro daňové přiznání za rok 2015, 
které byly řádně odeslány na Finanční úřad . 

VZO požádalo předsedu revizní komise pana Lopatu o provedení kompletní kontroly 
tak, aby byly všechny potřebné materiály o proběhlé kontrole připraveny ke schválení 
na  členskou schůzi, která se uskuteční ke konci měsíce dubna 2016.  Stejně tak  
předseda předložil  rozpočet pro rok 2016, který bude taktéž předán ke schválení 
členské základně.

Veškeré ostatní materiály  budou tradičně předloženy na připravované členské schůzi. 
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   VZO  stejně jako tomu bylo v loňském roce rozhodlo , že členská schůze se uskuteční 
pouze v jednom termínu a o v závodní jídelně v Kaznějově. Upozorňujeme, že v žádném 
případě nechceme nějak omezovat členy v závodech Horní Bříza a Kyšice. Důvod je 
čistě ekonomický. Proto pro zájemce z těchto závodů o účast na členské schůzi bude 
zajištěna doprava. Jediné co je potřeba, je nahlásit svůj zájem jednomu ze svých 
zástupců.         
  
    Tato akce je samozřejmě již tradičně spojena se setkáním zaměstnanců s vedením VJ 
Plzeňsko a předpokládáme , že projeví zájem i vedení společnosti LB Minerals. 

- předseda předložil informace z vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně. 
Proběhla diskuse, kdy se přítomní zamýšleli nad celkovým přínosem této smlouvy. 
Předseda řekl, že tento dokument pro naše zaměstnance  již několik let ztrácí smysl, 
tedy oproti původní myšlence. Tedy zajistit, pro zaměstnance výhody oproti Zákoníku 
práce. 

    V dnešní  době již slouží zaměstnavatelům spíše jako bič na zaměstnance a je z naší 
strany brán spíše jako škodlivý dokument. 

  Předseda při jednání navrhne vyjednávacímu týmu a následně předsedovi OS STAVBA
ČR panu Stanislavu Antonivovi , že v případě, že zástupci zaměstnavatelů nebudou 
ochotni upravit tarify v KSVS tak, aby konečně  smlouva korigovala s navýšením 
minimální mzdy, tedy první tarifní třída na částce 9.900,-Kč s procentuálním přepočtem 
nárůstu dalších tříd, tak jak tomu bylo doposud, aby OS Stavba ČR odmítla tuto 
smlouvu nepodepsala a to i za cenu úplného zrušení tohoto dokumentu.   

-   stejně jako náš Odborový svaz Stavba naše odborová organizace podporuje 
požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů na navýšení minimální mzdy 
od 1. 1. 2017 na 11.500 Kč. 
   
- dále upozorňujeme naše členy , že  skončila základní část hokejové extraligy. Letošní 
permanentka ovšem platí i na další zápasy, tedy i na část Play-off. V případě zájmu si je 
můžete objednat  a to vždy max. ve dvou exemplářích na jeden zápas u předsedy VZO 
pana Hniličky na tel. 4242. 

-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. Vyplacení se počítá v prvním 
týdnu měsíce dubna.

- 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 byli  předloženo šest žádosti našich členů o finanční podporu při 
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 4.500,-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.

-   v pátek 8.března 2016 předseda VZO pana Hnilička předal jménem všech našich 
členů, našim členkám malou pozornost k Mezinárodnímu dni žen , v celkové částce 
11.000,-Kč. VZO souhlasí

- předseda předložil, dle našich stanov,  vyplacení finančního příspěvku pro našeho člena
k narození dítěte ve výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí.

- předseda předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2013. Poslední volné termíny 
jsou : 2 stany –   18. 6. -25. 6. 2016 (nově),   2 stany – 13. 8. - 20. 8. 2016,   
1 stan – 27. 8.- 3. 9. 2016. 
Dále předseda předložil obsazenost mobilního domu pro sezónu 2016. Poslední volné 
termíny : 18. 6. -25. 6. 2016 (nově) a 13. 8. - 20. 8. 2016.

Předseda i přítomní členové ocenili práci našich členů na údržbě vybavení pro stavbu 
stanů i mobilního domu.
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel. 4242.

-ohledně kultury předseda předložil  vyúčtování zájezdu do Drážďan, muzikálu 
Angelika, lístků do Plzeňských divadel  a divadelního představení Dívčí válka. 
Připraveny jsou zájezdy do Koutu na Šumavě,  Bayer parku, Delfinárium Norimberk a 
Orlí hnízdo. Hobby České Budějovice se uskuteční v pátek 20.5.2016.

- proběhla diskuse návrhů na zakoupení permanentních vstupenek na kopanou, 
Bowling, motokáry a další nápady. Po široké diskusi vystoupil předseda a v krátkosti 
pro přítomné upřesnění a nastínil finanční hospodaření.  Nakonec je to jednoduché. 
Možnost využívání finančních prostředků je jasně viditelné i z jednotlivých zápisů. Po 
odeslání poplatku pro OS má naše organizace cca 20.000,-Kč volných finančních 
příspěvků. Nyní koukněte o několik řádek výše, počty jsou jednoduché. Utratit tedy 
můžeme jen to na co máme a je potřeba, aby tyto prostředky využívalo co nejvíce členů. 

  V případě, že i nadále budou tedy navrhovány a protlačovány další nápady, je potřeba 
si narovinu říci co bude zrušeno. Pro Vaši informaci mezi jednoznačně nejvyšší výdaje 
můžeme zařadit vyplácení příspěvku na podporu v nemoci, příspěvek k výročí. I když si 
to neuvědomujeme, tak dokonce i na vyplacení každé z cca 45 vyplaceních bezúročných 
půjček je pro nás v konečném součtu ztráta. Zajímavostí jistě pak je, že například 
náklady na udržení stanů a mobilního domu jsou mezi jednou z největších finančních 
zátěží pro naši kasu. Závěrem, možné je tedy vše, jen je potřeba si vybrat co vlastně 
upřednostníte.    Samozřejmě je tu pořád i možnost nedělat celý rok nic a na konci roku 
si koupit čokoládu a vyplatit tisíci korunu každému bez rozdílu.

Zapsáno v Kaznějov  8.3.2016                                                      Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: Toncar Luboš                                           LB  MINERALS, a.s.

                          zapsal předseda Hnilička Karel, 


