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 7. 3. 2017
Přítomni: Hnilička, Mašát, Běžel, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Polcar, Bílek, Hejtmánek, Šácha, Šour,
Zelenka, Popp, Lukeš

Omluveni : Pojer
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 Mašáta..

VZO projednal
1.

Volební komise předložila dosavadnímu VZO výsledky voleb do VZO pro roky 2017 2021 za jednotlivá střediska. Předseda VZO pan Hnilička kontaktoval všechny níže
jmenované členy a Ti se svou kandidaturou a zvolením souhlasí.

2. Konečné výsledky volby zástupců středisek do VZO OS STAVBA ČR
, LB MINERALS, s.r.o. , březen 2017 – březen 2021
Počet Platných Počet
Kaznějov
členů hlasů zástupců
THP, laboratoř Kaz.
16 x
13 x
1
Prodej , Váhy Kaz. a H. B. 6 x
6x
1
Důl + Kamenivo
7x
7x
1
Drtírna Kaznějov
8x
8x
1
Doprava + přehrada
4x
3x
1
Plavení+Pasavanty-Kaz. 12 x
11 x
1
Lisy+Sušení+Abel-Kaz.
18 x
17 x
1
Expedice Kaznějov
26 x
23 x
2
Starý závod Kaznějov
11 x
11 x
1
Třídírny Kaznějov
11 x
10 x
1
Strojní dílna Kaznějov
26 x
24 x
2
Elektro Kaznějov
7x
7x
1
152 x
140 x

Zvolení
_ _ zástupci
Bílek B.
Hnilička K.__
Polcar V.
Hejtmánek I.
Hnilička K.
Zelenka M.
Lukeš M.
Šácha J., Hnilička K.
Popp J.
Hnilička K.
Pojer L., Běžel J.
Šour D.

Počet Platných Počet
Horní Bříza
členů hlasů zástupců _
Laboratoře H.B.
4x
4x
1
Důl , Drtírna, Expedice
9x
9x
1
Výroba Horní Bříza
7x
7x
1
Zám., Elekt., Tesárna H. B. 6 x
6x
1
26 x
26 x

Zvolení
zástupci
Blaňárová R.
Mašát P.
Toncar R.
Blaňár R.

Klíč - 23 členů jeden zástupce. 24 členů a více členů dva zástupci.
Celkem bylo rozděleno 178 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 166 platných hlasů.
Za volební komisy: Vokáčová Martina – předsedkyně volební komise a Bulková Lenka
členka volební komise.

3. Nově zvolený VZO schvaluje: Způsob a výsledek provedených voleb VZO.
Do funkcí VZO byli zvoleni tito členové VZO
p. Karel Hnilička – jako předseda VZO,
p. Petr Mašat – jako místopředseda VZO,
p. David Šour – jako člen VZO pro BOZP pro závod Kaznějov,
p.Richard Blaňár– jako člen VZO pro BOZP závod Horní Bříza a Kyšice,
pí. Ilona Hanzlíčková – jako hospodářka VZO.
Revizní komise VZO - p.Lopata David ( předseda), p. Horn Jaroslav (člen) a Loukota Petr
(člen).

4. VZO ukládá: Předsedovi, místopředsedovi a určeným členům VZO :
1) Předsedovi VZO panu Hniličkovi a místopředsedovi VZO panu Mašátovi prokazatelně
informovat zaměstnavatele, předsedu OS Stavba ČR a předsedu KOO o výsledcích voleb naší
základní odborové organizace a o tom, že zvolený VZO je pověřen zastupováním členů a
zaměstnanců v kolektivním vyjednávání, jednání a spolurozhodování se zaměstnavatelem
v rámci LB MINERALS , s,r,o, .
2) Všem členům VZO průběžně provádět nábor členů ZO, vysvětlovat důvod, cíl našich
odborů v kolektivním vyjednávání, bezpečnosti práce a dalších.
3) Spolu s regionálním manažerem panem Augustinem překontrolovat Jednací řád ZO,
Jednací řád VZO, Volební řád ZO, návrh zásad hospodaření ZO , tak aby odpovídal stávající
legislativě a tyto při změnách následně předložit na další členské schůzi ke schválení.
4) Nadále dodržovat schválený plán práce pro rok 2017.
5) Hospodářce VZO - ve spolupráci s revizní komisí pracovat, tak aby byly v hospodaření
dodrženy všechny právní předpisy.

5) Nadále sledovat finanční ústavy, z důvodu možného převedení našich finančních prostředků
( cca ve výši 2.000.000,-Kč) z běžného účtu na účet s výhodnější úrokovou sazbou ( státní
dluhopisy atd.)

Pro přijetí Usnesení hlasovalo: 100% přítomných členů.

5. Předseda seznámil přítomné :
- s průběhem jednotlivých vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Především
ocenil konstruktivní jednání a přístup obou vyjednávacích stran. Považuje , tyto jednání
za opravdový posun v jednání obou partnerů.
- vypracování materiálů naší odborové organizace , potřebných pro jednání s finančním
úřadem.
- projednání připomínek a stížností zaměstnanců k vyměření nových mzdových výměrů
a pohyblivé složky. Veškeré připomínky, byly předsedou osobně projednány, nejen
s jednotlivými zaměstnanci, ale i s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou.
- předseda předložil tři nové přihlášky zájemců o vstup do naší odborové organizace –
VZO souhlasí
- předseda předložil 4 žádosti o vyplacení půjčky ve výši 10.000,- Kč s fondu VZO.
VZO souhlasí.
- v uplynulém období byly předloženy osm žádostí o vyplacení příspěvku, finanční
podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov
naší odborové organizace v celkové výši 4.500,-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.
- předseda předal květinu a malou pozornost našim členkám k MDŽ

6. Kultura , sport
- muzikál Ples upírů
- zájezd Orlí hnízdo
- zájezd Praha Ruzyně
- zájezd Drážďany
- zájezd do Polska
- zájezd do Vídně
- zájezd na Hobby
- turnaj v Bowlingu

26.5. – obsazen – vyúčtován
3.6. – obsazen – vyúčtován
22.4.– zrušen
18.3. – možno obsadit posledních 6 míst
21.10. - možno obsadit posledních 8 míst
26.8. – možno obsadit posledních 7 míst
12.5. – volné místa
13.5. – všech deset drah je již obsazeno

Poslední volný termín pro stan i Mobilní dům je 26.8.-2.9.2017 Případní zájemci se
nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky.
- permanentky na hokejové utkání HC Plzeň na Play Off v ledním hokeji, je možno
vyzvednout u předsedy VZO p. Hniličky za poplatek 100,-Kč
Zapsáno v Kaznějov 7.3.2017
Ověřil: p. Mašát Petr

Za VZO OS STAVBA ČR
LB MINERALS, a.s.
zapsal předseda Hnilička Karel,

