
 

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  12. 10. 2017 
Přítomni:  Hnilička, Blaňár, Popp, Pojer, Šách, Zelenka, Hejtmánek, Lukeš, Polcar, Běžel                                                                                                            

Host :  ředitel VJ Plzeňsko Ing.Zima          

 

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 Richarda Blaňára 

 

1. Ředitel VJ Plzeňsko, Ing. Zima  
- pan ředitel přítomné dopodrobna seznámil přítomné členy závodního výboru o celkové, 

složité situaci ve VJ Plzeňsko.  
- objasnil podrobně i stávající stav v dobývání suroviny na jednotlivých lomech, týkající se 

především množství, bělostí a chemického složení těžené suroviny.  
- dále pak seznámil  přítomné s výrobou a následným prodejem našich výrobků.  
- bylo konstatováno , že v oblasti těžby a výroby jsme již překročili hranice možností 

jednotlivých závodů.  
- k splnění zadaných úkolů dochází k velkému úsilí všech zaměstnanců a i k nemalým 

nákladům při úpravě suroviny k dosáhnutí cílového, tedy finálního výrobku, tak abychom 
byli schopni udržet požadavky zákazníků.   

- budoucnu je potřeba se zaměřit na investice do automatizace, která povede k ulehčení 
těžké práce.  

 

2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-  projednán postup týkající se vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2018, případně 

výhledu i na rok 2019. Opětovně byly předneseny a posouzeny veškeré návrhy a 
argumenty pro vyjednání změn této kolektivní smlouvy. Přítomní v diskusi zdůraznily 
zvýšené očekávání, nervozitu a zájem zaměstnanců o letošní vyjednávání kolektivní 
smlouvy a to především doporučeného nárůstu mezd ze strany ČMKOS ve výši 8 – 10 %.  
 
VZO tímto doporučuje předsedovi , aby  v případě nedohody , tedy  neakceptace  plošném 
navýšení mezd pro jednotlivé zaměstnance ve třídách 1 – 7 pro příští rok v minimální výši 8 
– 10 %  byli zaměstnanci svoláni do jídelen jednotlivých závodů a zde vyslechnuty přímo 
názory, návrhy našich zaměstnancům a dle toho směřovat další postup vyjednávání.                              
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Předseda přítomným předložil výsledky z jednání KOO, který se těmito návrhy podrobně 
zabýval na svém jednání ze dne 21. 9.2017. Zde byly vyhodnoceny veškeré došlé 
připomínky a po dohodě jednotlivých předsedů základních odborových organizací 
spadajících pod LB MINERAS s.r.o. , bylo rozhodnuto o oslovení kolegů z KOO Lasselsberger 
s tím , že dne 10. 2017 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2018 
mezi našimi zástupci v KOO LB MINERALS a  vedením společnosti LB MINERALS. Na tomto 
jednání byl zástupcům vedení společnosti LB MINERALS předán návrh Kolektivní smlouvy 
na rok 2018, kde byly zapracovány naše připomínky, které byly zástupcům KOO LB 
MINERALS  doručeny  prostřednictvím Vašich zástupců z jednotlivých členských základních  

      organizací. 
 

- předseda společně s revizní komisí provedl tradiční inventuru movitého i nemovitého 
majetku. Veškeré  zapsané položky byly v pořádku dohledány. Revizní komise připraví 
seznam na vyřazení  poškozeného, či nepotřebného majetku - VZO souhlasí 

 
- předseda  pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole  zpracovanou zprávu o čerpání  

rozpočtu naší odborové organizace – VZO souhlasí 
 

- předseda  pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole  zpracovaný materiál týkající se  
finančních příjmu a výdajů naší odborové organizace  – VZO souhlasí 

 
- předseda  pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole  zpracovaný výkaz majetku  naší 

odborové organizace – VZO souhlasí 
 

- předseda  informoval přítomné o posledních jednání komise k přípravám Sjezdu OS Stavba 
ČR 
 

-  na základě poddané žádosti předseda předložil přítomným členům VZO dvě žádosti o 
vstup do naší odborové organizace. VZO souhlasí 
 

- turnaj v Bowlingu čtyř členných družstev se uskuteční v sobotu 25.11.2017. Rezervace pro 
obsazení jednotlivých drah pro naše členy platí do 19.10., poté budou dráhy obsazeny i 
extérními zájemci.  Sraz účastníků je tradičně před budovou Bowlingu Třemošná, nejdéle 
v 9.45 hod. Vedoucí týmu při přihlášení předají předsedovi VZO panu Hniličkovi jmenný 
seznam hráčů svých týmů. 
 

- předsedou byly  předloženy tři žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 1.500,-Kč. Opětovně 
upozorňujeme, že je potřeba, aby v případě zájmu o využití tohoto příspěvku, předložili 
předsedovi VZO p. Hniličkovi  ofocenou neschopenku.      
 

- 19.10.2017 dle dohody byla ukončena sezona našeho Mobilního domu ve středisku     
              Keramika na Hracholuskách.  Bylo upozorněno  na nutnost úprav a údržby   
              mobilního domu. Předseda sezonu 2017 vyúčtoval s hospodářkou VZO. 
        

- na základě žádostí členů , byly za poslední měsíc vyplaceny čtyři bezúročné půjčky z fondu 
naší základní odborové organizace ve výši 40.000,-Kč. VZO souhlasí. 

 
- předseda předložil konečný seznam zájemců o  permanentní vstupenky na hokejovou 

sezónu 2017/2018. Stejně jako tomu bylo v roce loňském  i letošní rok je poněkud 
problematický. Pořadatel poskytl opět pouze permanentní  a ne jednotlivé vstupenky jako 
tomu bylo v letech minulých.  Je tedy potřeba dodržovat okamžité navrácení permanentky 



k rukám předsedy.  Zápasy jsou k dnešnímu dni již plně obsazeny. V případě, že se Plzeň 
probojuje do Play-Off bude možno se na tyto zápasy nahlásit předsedy VZO pana Hniličky.  

 
- - na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení 

finančních prostředků za členství pro sedm našich členů v celkové výši 20.000,-Kč. 

 
-      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. 

 
- všichni žadatelé si již vyzvedli  příspěvky na LDT za rok 2017. Bylo podáno 7 žádostí a 

celkem vyplaceno 3.500,-Kč. Vyúčtováno s hospodářkou VZO.  
 

- předloženo vyúčtování zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic ze dne 12.9.2016.   Účastnilo 
se ho 38 zájemců. 

 
-     pro zájemce připravujeme jednodenní zájezdy na muzikály Muž se železnou   

      maskou (obsazeno) , na  adventní zájezdy do Míšně a Drážďan v termínu 1. 12. a  

      do Linze 9. 12.je ještě několik volných míst. Přihlášky u předsedy VZO p.Hniličky 

 
Zapsáno v Kaznějově  12. 10. 2017                                                  Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil:  Richard Blaňár                                         LB  MINERALS, a.s.
                                     zapsal předseda Hnilička Karel  

 

Připravuje pro své členy turnaj v Bowlingu čtyřčlenných družstev.

Turnaj se uskuteční v sobotu  25.11. 2017 od 10.00 hod.   

a to na všech deseti na drahách v Třemošné. 

Rezervace pro  naše členy je do 19.10.2017,  poté bude nabídnuto 

i extérním zájemcům. Sraz účastníků v 9.45 hod. před  

budovou Bowlingu. Startovné – člen naší organizace  zdarma,                                                                     

ostatní 300,-Kč/os .   Ceny jsou zajištěny .

Družstva se v Kaznějově nahlásí u pana 

Hniličky  a  v  H.B. u pana Petra Mašata ml.

VZO  OS  STAVBA  ČR,  LB  

MINERALS  a.s.

Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice

 


