
 

 

 

 

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  14.2.2017 
 

Přítomni: Hnilička, Mašát, Pojer, Blaňárová, Toncar, Hejtmánek, Šácha, Zelenka, 

Lukeš, Popp 
Omluveni :  Blaňár, Bílek 

 
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 paní Blaňárovou.. 

 

Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
Předseda členům VZO předal vypracované seznamy pracovišť a volební lístky pro 

jednotlivé členy. Jak jsme již informovali v minulém zápise, každý jednotlivý člen obdrží 

od svého zástupce jeden hlasovací lístek a prázdnou obálku.  

 

Poté zapíše svého vybraného kandidáta, vloží do obálky a řádně zalepí. Tuto odevzdá a 

to do konce měsíce února 2017 pověřené osobě, která mu obálku předala.   

Ty budou předány volební komisí a na poradě v měsíci březnu budou  oznámeny 

výsledky voleb.   

 

- zároveň byla připravena aktualizace členů naší odborové organizace, k dnešnímu dni 

máme 189 členů.   

 

- byly předloženy další  informace z jednání komise pro kolektivní vyjednávání vyšší 

kolektivní smlouvy – oblast mzdy 2017, projednávanou mezi OS STAVBA ČR a 

zástupci podnikatelů ve Stavebnictví. 

 

-   naše odborová organizace podporuje požadavek Českomoravské konfederace 

odborových svazů na další navyšování minimální mzdy.  

 

Předseda zdůraznil, po propočtech které připravil a předložil i samotné ČMKOS, že by 

se měla  minimální mzda v dnešní době pohybovat ve výši 14.800,-Kč. Současný stav je 

pouze výsledkem osmiletému vládnutí ze strany ODS, kdy se minimální mzda téměř 

nenavyšovala.    
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V oblasti kultury na následující období  byly připraveny tyto akce – Drážďany 

Primamark – 18.3.2017, Exkurze na Pražské letiště spojené s Retro výstavou – 

22.4.2017, muzikál Ples Upírů – 26.5.2017, Berchtesgaden - Orlí Hnízdo- 3.6.2017, Vídeň 

– ZOO a Prátr – 26.8.2017, Polsko -Kudowa Zdroj – 21.10.2017.  

 

Upozorňujeme , že na žádost členů je prodloužena možnost na přihlášení do středy 

22.2.2017. Po tomto datumu již nebude možno se na tyto zájezdy přihlásit. Kompletní 

nabídka je na našich internetových stránkách www.zolbminerals.cz  

 

- dále připravujeme, tedy  případě zájmu našich členů: turnaj v Bowlingu – květen, 

pohodový výlet na kolínko - Kout na Šumavě – přelom měsíce květen-červen a září 

Hartmanice – Mistrovství Šumavy v opékání prasat 

 

- v otázce obsazenosti našich stanů a Mobilního domu, předseda sdělil, že v letošním roce 

byl opět velký zájem o tuto rekreaci. 90% poukazů bylo rozebráno do tří pracovních 

dnů.   

 

Jediný volný termín pro stan je 26.8.-2.9.2017 a pro Mobilní dům pak termín 12.8.-

19.8.2017. Případní zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky.  

 

- předseda předložil návrh na zakoupení jednoho nového stanu Albena. Celková cena 

cca 30.000,-Kč. VZO souhlasí.   

 

- volné permanentky na hokejové utkání HC Plzeň jsou vydávány, dle platného 

seznamu. K otázce lístků na play off v ledním hokeji, předseda oznámil, že v případě, že 

se dopředu nenahlásí zájemci, nebudou se lístky na tato utkání kupovat. 

                                                                                                                

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

výši 10.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno třem  zájemcům z řad našich členů,  

v  celkové  výši 30.000,-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.   

 

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

VZO souhlasí. 

 

- 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. 

 

- předseda předložil  šest žádostí o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 

neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 3.500,-Kč.  VZO souhlasí.   

                                                                                            

 

Zapsáno v Kaznějov 14.2.2017                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřila: Renata Blaňárová                          LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel  

http://www.zolbminerals.cz/

