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 20.3.2018
Přítomni: Hnilička, Mašát,Blaňár,Blaňarová,Toncar, Hejtmánek, Šácha, Zelenka, Bílek, Polcar
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
Ivana Hejtmánka.

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima projednal s předsedou:
-

situaci ve výrobě v VJ Plzeňsko od počátku roku
připravované investice ve VJ Plzeňsko
nárůst mezd dle Kolektivní smlouvy pro rok 2018
zajištění kropení vozovek v oblasti lomu v Kaznějově
úrazovost ve VJ Plzeňsko
práce na vybudování šaten pro zaměstnance dolu v závodě Kaznějov
nová ordinace pro závodní lékařku

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal
-nárůst mezd pro rok 2018 – dle dohody v KS 2018 by měla být průměrná výše základní hodinové a
měsíční mzdy vycházející ze mzdových výměrů zaměstnanců zvýšena od měsíce dubna v průměru
nejméně o 6 procent.
-předseda předložil dosavadní výsledky vyjednávání dodatku pro rok 2018 vyšší kolektivní smlouvy
uzavíranou v rámci Stavebnictví mezi OS STAVBA ČR a Svazem podnikatelů ve Stavebnictví. Tento
dodatek, především řeší nárůst minimálních tarifů.
- je připraven rozbor hospodaření naší odborové organizace za uplynulých 12 měsíců. Začátkem
měsíce března byly připraveny materiály pro daňové přiznání za rok 2017, které byly řádně
odeslány na Finanční úřad .
- naše odborová organizace podporuje požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů
na další navyšování minimální mzdy pro rok 2019 na 13.700,-Kč.
-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 předložil veškeré materiály týkající se příprav na členskou schůzi naší odborové
organizace, tradičně spojenou se setkáním zaměstnanců s vedením společnosti LB Minerals.
Účast přislíbil ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima a pozvánka byla zaslána i GŘ Ing. Matouškovi a EŘ Ing
Bártovi.
Tato akce se uskuteční v jídelně v Kaznějově ve středu 28.3.2018 od 13:00 hod. Pro zájemce o
účast na této akci bude ze závodu Horní Bříza zajištěna doprava. Jediné co je potřeba z Vaší strany
udělat, je nahlásit svůj zájem o zajištění dopravy jednomu ze svých zástupců. Občerstvení
zajištěno !!!
-předseda předložil 9 žádostí o vyplacení půjčky ve výši 10.000,-Kč s fondu VZO a to v celkové
výši 90.000,-Kč. VZO souhlasí.
- v uplynulém období byly předloženy dvě žádosti o vyplacení příspěvku, finanční podporu při
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové
organizace v celkové výši 1.500,-Kč. VZO souhlasí.
-dle dohody byly předány květiny a malý dárek našim členkám k MDŽ v celkové výši 6.940,-Kč. VZO
souhlasí.
- k obsazenosti našich stanů a Mobilního domu na Hracholuské přehradě, předseda sdělil, že
v letošním roce byl opět velký zájem o tuto rekreaci.
Volný termín pro stan – 23.6.–30.6 a 11.8.–18.8.2018
Pro Mobilní dům pak termín 23.6.–30.6.2018. Případní zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana
Hniličky.
- předseda předložil návrh na zakoupení jednoho nového stanu Albena.
Celková cena cca 31.200,-Kč. VZO souhlasí.
- předsedou VZO byl předán dárkový balíček a malý dárek paní Zděnce Zelenkové, která odešla na
konci měsíce února do starobního důchodu a byla naší dlouholetou členkou.
- předseda upozorňuje zájemce o příspěvek na lyžařské kursy pro rok 2018 ve výši 500,-Kč na jedno
dítě, že je potřeba odevzdat vyplněný a potvrzený formulář. Tento je pak potřeba předat do
29.března 2018 předsedovi VZO p. Hniličkovi.
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil žádosti o vyplacení finančních
prostředků za členství pro čtyři naše členy v celkové výši 9.500,-Kč.

5. Kultura , sport
- zájezd na Hobby
11.5. – volná místa
- turnaj v Bowlingu
12.5. – volná místa
- zájezd Hallstatt
19.5. – volná místa
- plavba kříšťálovou lodí 25.8. – plně obsazeno
- plavba křišťálovou lodí - nově další termín 18.9. - volná místa)
-předseda předložil seznam zájemců o permanentní vstupenky na Play off 2018 v ledním hokeji.
Zapsáno v Kaznějově 20.3.2018
ověřil: Hejtmánek Ivan

Za VZO LB MINERALS a.s.
předseda Hnilička Karel

