
 

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  8. 9. 2016 
 

Přítomni:  Hnilička, Mašát, Pojer L., Blaňár, Blaňárová, Šácha, Zelenka, Lukeš                                                                                                              

 

Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů: 
Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele předsedu VZO pana Karla 

Hniličku. Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu člena VZO 

pana Luboše Pojera 

 

1.Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 

 
- protokol – převod finančních prostředků ve výši  2 000 000 Kč 

Na základě rozhodnutí členské schůze, ze dne 9. 6. 2016 týkajícího se převodu našich 

finančních prostředků z běžného účtu u České spořitelny na finanční produkt s výhodnější 

úrokovou sazbou vybírali členové s nabídky sedmy finančních ústavů a rozhodly 

následovně: 

Mašát Petr  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Popp Jaroslav  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Lukeš Milan  ČSOB  na 5 let  úroková sazba 0,35 % 
Zelenka Miroslav  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Bílek Bohumír, Bc J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Hejtmánek Ivan  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Hnilička Karel  J a T Bank na 1 rok   úroková sazba 0,30 % 
Šácha Jaroslav  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Luboš Pojer  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Toncar Radek  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Blaňár Richard  J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 
Blaňárová Renata J a T Bank na 2 roky  úroková sazba 0,40 % 

 

Hlasovalo se jednotlivě, písemně a rozhodnutí jednotlivých členů bylo stvrzeno jejich  

osobním podpisem. Jak vyplývá z tohoto protokolu byl vybrán finanční ústav  

J a T Bank, s uložením finančních prostředků na 2 roky a úrokovou  sazbou  0,40 %.  
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Předseda ve spolupráci s místopředsedou poté zajistili  smlouvu s finančním ústavem  

J a T Bank.  

Smlouva byla předsedou a místopředsedou VZO  podepsána 30. 6. 2016. Čekáme a 

odsouhlasení smlouvy a poté bude proveden převod finančních prostředků. Součástí 

tohoto protokolu jsou originál podpisy jednotlivých členů VZO a usnesení členské 

schůze ze dne 9. 6. 2016 a tyto dokumenty jsou řádně uloženy. 

 

-připomínky pro ke Kolektivní smlouvě pro rok 2017 budou přes zástupce jednotlivých 

pracovišť podány předsedovi nejpozději do pondělí 30. 9. 2016, tak aby je bylo možno 

zpracovat a předložit  na nejbližším jednání KOO. VZO se pozastavil a projednal 

především oblast týkající se ocenění v článku ocenění za celkovou dobu trvání 

pracovního poměru ve společnosti, při dosažení životního jubilea 50 i 60 let a při 

odchodu do důchodu. 
 

- v měsíci červenci byla dle smlouvy o prodeji střediska v Plasích na náš účet převedena 

pátá finanční částka ve výši 500.000,-Kč + domluvená inflace za rok 2015.  

 

- 10. 9. 2016 proběhne oslava Hornického dne. 

 

- předsedou VZO panem Hniličkou, byl předán dárkový balíček   a malý dárek  panu 

Jaroslavu Krausovi, který odešel 8. 7.  2016 do starobního důchodu a byl naším 

dlouholetým členem.  

 

-   předsedou VZO panem Hniličkou bylo  předloženo 6 žádostí našich členů o finanční 

podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 

4.500,-Kč. VZO souhlasí.                                                                        

 

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 od poslední porady VZO vyplaceno osmy zájemcům z řad našich členů,  

v  celkové  výši  80.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, 

případně přímo u předsedy VZO pana Hniličky. VZO souhlasí. 

 

-VZO rozhodl o výši příspěvku letních dětských táborů 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 příspěvků se 

očekává v posledním týdnu měsíce září 2015. Na pozdě doložené žádosti nebude brán 

zřetel. 

 

- 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.  

 

- jak již jsme Vás informovali v zápisu z poslední porady, byly dle rozhodnutí VZO 

opětovně  zakoupeny permanentní vstupenky na hokejová utkání Plzeňského týmu na 

sezónu 2016/2017 a to v celkové výši 22.600,-Kč.  



                                                         

VZO se rozhodl z důvodu opětovného zdražení těchto vstupenek ze strany pořadatele a 

to o více jak 13 %.   upravit pravidla na zapůjčení těchto vstupenek.  Důvod je prostý, 

předseda má z členské schůze úkol dodržení výdajového rozpočtu.  

Aby tedy bylo možno na zapůjčování zachovat čtyři ks těchto vstupenek a VZO 

souhlasil se zakoupením a rozhodl o poplatku za zapůjčení permanentní vstupenky.  

 

Pravidla jsou zapůjčení zůstávají stejná, každý člen si může zapůjčit 4 ks vstupenek.          

Nově, ale bude zájemce za zapůjčení v základních kolech hradit za 1 ks/ 50,-Kč. 

V případě , že tým postoupí do Play off , pak za 1 ks/ 100,-Kč.                                                                         

 

Opětovně upozorňujeme, že běžná cena jednoho lístku, na základní kolo stojí 250,-Kč, 

na Play off je to cca 500,-Kč. Zájemci se nahlásí tradičně u předsedy VZO, kde si 

domluví obsazení jimi daného termínu.    

 

- informace z akce Konec levné práce, která se uskutečnila 7. 9. 2016 v Praze. 

 

-předložen seznam zájemců o využívání naše výčepního zařízení ze strany našich členů 

za poslední měsíce tohoto roku. 

 

-byli podány čtyři žádosti zaměstnanců o přijetí do naší odborové organizace – VZO 

souhlasí. 

 

- předseda předložil, dle našich stanov,  dvě žádosti o vyplacení finančního příspěvku 

pro naše členy k narození dítěte ve výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 

 

- předseda předložil, dle našich stanov,  žádost našeho člena o vyplacení finančního 

příspěvku ke svatbě ve výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 

 

-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals,cz . Právě dnešní den bylo 

symbolicky překročeno neuvěřitelných 50 000 otevření těchto stránek. Děkujeme !!!  

 

- přítomní byli seznámeni s průběhem letní sezony ve středisku Hracholusky. Předseda 

předložil využitelnost našich stanů a mobilního domu a  náklady na udržení stávajícího 

standartu.  Celkově bylo na stany pro letošní sezonu vydáno pro naše členy 26 týdenních 

poukazů.  Vyúčtováno s Hospodářkou VZO. 

 

- připravujeme jednodenní zájezd na výstavu Tržnice zahrady Čech do Litoměřic a to v 

pondělí 12. 9. 2016. 
 

- po domluvě VZO připravuje v případě zájmu členů v následujícím čtvrtletí zájezd na 

muzikál Bonnie a Clyde. Dále pak muzikál Ať žijí duchové a dva zájezdy na Orlí hnízdo 

v termínu 10. 9. a 17. 9.  V měsíci prosinci v termínu 2. 12. pak tradiční Adventní zájezd 

tentokráte do Salzburgu. Novinkou bude v termínu 10. 12. i Adventní zájezd do 

Karlových Varů, s návštěvou Muzea J. Bechera. Uvažuje se i zájezdu do aquaparku 

Čestlice a počítá se i s turnajem čtyř členných družstev v Bowlingu v Třemošné. 

 
Zapsáno v Kaznějově  8. 9. 2016                                                             Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil:  Luboš Pojer                                  LB  MINERALS, a.s.
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  

http://www.zolbminerals,cz/

