
 

 

 

 

 

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  19. 1. 2017 
 

Přítomni: Hnilička, Pojer, Blaňárová, Toncar, Hejtmánek, Bílek, Šácha, Zelenka, Lukeš, 

Popp 
 
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 Zelenku. 

 

Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 
 

- projednání situace na pracovišti těžba Horní Bříza – přesun zaměstnanců 

 

-informace o  investicích ve VJ Plzeňsko  pro období roku 2017 

  

- informace o objemu plánovaných oprav pro první čtvrtletí roku 2017 

 

- předseda upřesnil přítomným otázky týkající se kolektivní smlouvy pro rok 2017.  

 

- předložen souhrn vyplacených odměn za rok 2016 

 

-  dále byla dle plánu práce pro rok 2017 projednána příprava nových voleb zástupců do 

výboru závodní organizace a revizní komise a to na další čtyřleté období 2017 - 2020.  

 

Předseda přítomným předložil souhrn aktivit, které jsme pro naše členy za poslední 

volební období uspořádali a  připravili, vše nad rámec běžné odborové práce.                                                                                                       

    

   V oblasti kultury, sportu , dětí našich členů a rekreací jsme pro naše členy připravili 

241 akcí , kterých se zúčastnilo a využilo je neuvěřitelných 2391 zájemců z řad našich 

členů. Na těchto akcích byly poskytnuty slevy našim členů v celkové částce přesahující 

550.000 Kč.                                                            

    

    Dále bylo poskytnuto 107 bezúročných půjček v celkové výši 1.070.000 Kč. Na žádost 

členů byly vyplaceny příspěvky v nemoci ve výši 263.200,-Kč a bylo vyplaceno více jak 
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100.000 Kč za výročí k členství v odborové organizaci.  Našim členkám k  MDŽ, dále 

pak k narození dítěte, ke svatbě a dárcům krve bylo celkově vyplaceno 78.000 Kč. 

Příspěvek v celkové výši 145.000 Kč byl pak vyplacen pěti rodinám našich zesnulých 

členů. 

 

   Je samozřejmě potřeba zdůraznit i hospodářský výsledek.  Za toto čtyřleté období (i 

přes všechny akce) díky poctivé a velmi  náročné práci (především díky práci v osobním 

volnu s majetkem odborové organizace) jsme navýšili naše finanční prostředky o 

1.142.599 Kč  a vlastní jmění organizace  k 31. 12. 2012  byl ve výši 3.357.401 Kč.  Stav 

k dnešnímu dni je více jak 4.500.000 Kč 

 

  Poté předseda přítomným předložil Volební řád naší odborové organizace, s tím že  

byla vybrána varianta , kdy není tvořena a předložena kandidátka (považujeme tento 

způsob za správný  a to z důvodu , že členi nejsou ovlivňováni ) , ale jsou všem členům 

rozdány prázdné hlasovací lístky a voliči si napíší jen dle svého uvážení svého zástupce.                                          

   

    Každý člen obdrží jeden hlasovací lístek a prázdnou obálku. Po zapsání svého 

kandidáta tento vloží do obálky a řádně zalepí. Poté ho odevzdá a to do konce měsíce 

února 2017 pověřené osobě, která mu obálku předala.  Tyto poté budou předány volební 

komisí a následně oznámeny výsledky voleb.     

 

- předseda předložil informace z jednání komise pro kolektivní vyjednávání vyšší 

kolektivní smlouvy, která se uzavírá mezi OS STAVBA ČR a zástupci podnikatelů ve 

Stavebnictví 

 

- předsedou byly předloženy materiály k  hospodaření naší odborové organizace za 

uplynulý rok 2016. Veškeré tyto materiály slouží  pro daňové přiznání za rok 2016, dle 

platné legislativy.  Předseda na další poradu vypracuje a předloží předpokládaný 

souhrn příjmů a výdajů, tedy materiály potřebné pro rozpočet roku 2017. Vše bude 

zpracováno a již tradičně předloženo členské schůzi naší odborové organizace, která se 

uskuteční  dle plánu práce  v  měsíci dubnu 2017.                                                                                                                                           

 

   VZO požádalo  předsedu revizní komise pana Lopatu o provedení kontroly 

kompletních dokumentů za rok 2016.  

 

- byl předložen  nárůst mezd za uplynulý rok 2016, dle KS pro rok 2016. Vyplacení 

13.platu za rok 2016. Jako každý rok byla na žádost VZO  k porovnání vypracována a 

předložena předsedou panem Hniličkou tabulka průměrných mezd za rok 2016 u firem 

zabývajících se  Stavebnictvím i  těžbě nerostných surovin v Čechách.  

 

- VZO rozhodl o výši příspěvku lyžařských kursů pro zimu 2016/2017 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. 
 

- informace o BOZP ve VJ Plzeňsko za rok 2016 

 

- byly předloženy dvě žádosti ze strany nových zaměstnanců o vstup do naší organizace. 

VZO souhlasí. 

 



- předseda předal čtyři dárkové balíčky, našim členům, kteří oslavili kulaté životní 

výročí 50 a 60 let 

 

-předseda předložil šest žádostí o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 

neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu.  VZO souhlasí.                                                                                              

    

V případě zájmu o využití tohoto příspěvku je potřeba předložit předsedovi VZO p. 

Hniličkovi ofocenou neschopenku. 

 

- od pátku, 13. 1. lze podat u předsedy VZO pana Hniličky závaznou přihlášku 

k rekreaci v našich stanech a mobilním domě, které budou připraveny v kempu 

Keramika na Hracholuské přehradě. Upozorňujeme zájemce o ubytování na chatách, že 

je potřeba volat přímo správce kempu Keramika na mob. 608 749 745.                      

Od 23. 1. 2017 bude tato nabídka určena i pro nečleny naší odborové organizace, aby 

bylo včas možno zaplnit volné termíny. Nevratnou zálohu zájemci uhradí a poukaz si 

vyzvednou u předsedy VZO pana Hniličky a to do konce měsíce ledna 2017 (v případě 

neuhrazení poplatku, bude termín obsazen náhradníkem).     

                                                                                                                

- ke konci měsíce ledna 2017, budou pro naše členy, ve spolupráci s paní Bílkovou, 

pracovnicí mzdové účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za 

zaplacené členské příspěvky pro rok 2016. 

 

   Zkrácené telefonní volby na mzdovou účtárnu a personální útvar.  Na tato čísla je 

možno volat přímo z jednotlivých pracovišť:                              

                                      personální útvar pí. Grossová  tel.: 8388 – (378021289) 

                                      mzdová účtárna pí. Bílková  tel.: 8387 – (378021225) 

 

-   s  vyplácením bezúročných půjček z fondu  VZO  a to zájemcům z řad našich členů ve 

výši 10.000 Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno šesti zájemcům z řad našich členů, v 

celkové výši 60.000 Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně 

přímo u předsedy VZO pana Hniličky. 
 

- byla předložen jedna žádost o vyplacení příspěvku k narození dítěte našeho člena ve 

výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 

 

-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní 

výročí 50 či 60 let. Dle Statutu naší ZO členové obdrželi malou pozornost.   

           

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

Janovi Novákovi, který odešel na konci roku 2016 do starobního důchodu a byl našim 

dlouholetým členem  

 

- předseda zpracuje a předá přítomným členům VZO  jmenný seznamem členů, kteří 

v roce 2017 oslaví životní jubileum 50 a 60 let.  Bude předložen i seznam pracovních 

výročí pro tento rok.  

 

Zapsáno v Kaznějově      Za VZO OS STAVBA ČR 

dne 9. 1. 2017       LB  MINERALS, a.s. 

Ověřil: p. Zelenka Miroslav     Zapsal: předseda Hnilička Karel  


