
 

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  20.6.2018 

 
Přítomni: Hnilička, Běžel, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Polcar, Bílek, Šácha, Zelenka                                                                                                         

 

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 Jana Běžela 

 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 

- jak jsme Vás již informovali předseda na poslední poradě přítomným předložil návrh 

na vstoupení do podpůrného fondu  OS Stavba ČR. Členové VZO dostali 

k prostudování Statut podpůrného fondu a Řád právní pomoci. Po široké debatě a 

zodpovězení všech otázek a nejasností, VZO rozhodl o vstupu do podpůrného fondu OS 

STAVBA ČR, s tím , že do uplynutí čekací doby budou i nadále vypláceny v rámci 

našeho hospodaření veškeré dosavadní pomoci.  

Předseda vše připraví tak, aby vše bylo vyřízeno do měsíce září 2018.    

 

- dále bylo prodiskutováno další směřování naší odborové organizace. Po kolečku , kde 

se vyjádřili všichni přítomní zástupci pracovišť, bylo jednohlasně rozhodnuto, že se i 

nadále budeme řídit stávajícími pravidly.  

 

Budou tedy nadále ponechány zásady hospodaření ve stávajícím, tedy platném znění.  

 

To znamená ponechání a vyplácení příspěvků na kulturní akce pořádané odborovou 

organizací ( veškeré zájezdy, muzikály, stany a mob. dům Hracholusky atd.) a sportovní 

akce (Bowling, permanentky na hokej atd.),  dále příspěvky za léta v odborové 

organizaci,  příspěvky na tábory a lyžařské výcviky, dárky k MDŽ, balíčky k životnímu 

výročí 50 a 60 let, balíčky k odchodu do důchodu.   

 

Dále pak zachování článku týkajícího se sociálních podpor – tedy vyplácení bezúročných 

půjček,  vyplacení finančních prostředků při úmrtí člena pro pozůstalé, výplaty  

finanční pomoci při nemoci, příspěvky ke svatbě a narození potomka, odměny dárcům 

krve, příspěvek při živelných pohromách.  
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Poslední jmenované budou pak sladěny se vstupem do podpůrného fondu tak , aby 

nedocházelo k duplicitě. Tedy ty ze sociálních podpor , které nebudou součástí 

Podpůrného fondu OS STAVBA ČR, budou nadále vypláceny z finančních prostředků 

naší odborové organizace. 

 

- místopředsedou VZO p. Mašátem budou  písemně oznámeny vedení společnosti 

výsledky volby předsedy u našeho VZO. 

 

-předseda dle volebního řádu jednal s náhradníkem do VZO za pracoviště Lisy a Sušení 

Kaznějov s p. Blechou. Pan Blecha na základě pracovního vytížení nemůže tyto 

střediska zastupovat. Dle volebního řádu, se do dalších voleb stává zástupcem těchto 

pracovišť předseda VZO.  

  

- ve dnech 11.-13.6. proběhlo ze strany OS STAVBA ČR školení odborových 

funkcionářů. Hlavní témata byly – Zákoník práce, Kolektivní vyjednávání, BOZP a 

hospodaření odborových organizací. 

 

- předseda předložil přítomným vyúčtování hospodaření naší odborové organizace za 

období od poslední porady VZO. Bylo hotovostně vyplaceno 13 položek v celkové 

hodnotě 62.502,- Kč 

 

- řešení problému centrálních šaten I. patro v Kaznějově 

  

- dle rozhodnutí byly zakoupeny permanentní vstupenky na hokejová utkání Plzeňského 

týmu na sezónu 2017/2018 v celkové výši 25.600,-Kč.                                                          

Stejně jako v loňském roce s důvodu zachování čtyř kusů těchto vstupenek a dodržení 

výdajového rozpočtu VZO souhlasil se zakoupením a rozhodl o poplatku za zapůjčení 

permanentní vstupenky.  

 

Pravidla zapůjčení zůstávají stejná, každý člen si může zapůjčit 4 ks vstupenek.          

Zájemce za zapůjčení v základních kolech bude hradit za 1 ks/ 50,-Kč. V případě , že 

tým postoupí do Play off , pak za 1 ks/ 100,-Kč.                                                                         

 

Jen pro informaci, běžná cena jednoho lístku, na základní kolo stojí 250,-Kč, na Play off 

je to cca 500,-Kč. Rozdíl, tedy finanční rozdíl si umí propočítat každý sám.    

 

- 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.  

            

-   předsedou bylo  předloženo 7 žádostí našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 

pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 4.500,-Kč.                                                                        

 

Opětovně upozorňujeme, že peníze si je nově potřeba vyzvednout u předsedy VZO p. 

Hniličky. Opětovně upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba aby 

v případě zájmu o využití tohoto příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  

ofocenou čitelnou neschopenku.      

                                                                                                                 

-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 

10.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno čtyřem  zájemcům z řad našich členů,  v  



celkové  výši  40.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně 

přímo u předsedy VZO pana Hniličky. 

 

- předseda jménem VZO předal odstupujícím členům p.Pojerovi, p.Lukešovi a p. 

Poppovi dárkové balíčky jako poděkování za práci pro naší odborovou organizaci. 

- na žádost členů jsme pro Vás připravili v termínu 20.10.2018 zájezd na výpravný 

rodinný muzikál ,, Tři oříšky pro popelku“. Přihlášky u předsedy do zaplnění autobusu. 

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

finančních prostředků za členství pro dva naše členy v celkové výši 5.500,-Kč. 

 

- předseda předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2018. Stavba stanů proběhne 

22.6.018. 

Poslední volný termín je :  11.8. – 18.8. = 1 stan  

Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel. 4242. 

 

-byl předložen seznam zájemců o zapůjčování  našeho výčepního zařízení na další dva 

měsíce. Zájemci se nahlásí u předsedy VZO. 

 

-VZO připravil v termínu 17.9.2018 pro své členy jednodenní zájezd na Tržnici zahrady 

Čech do Litoměřic. Zájemci se nahlásí u p. Loukoty. 

 

Zapsáno v Kaznějově 20.6.2018                                                             Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil:  Jan Běžel                                  LB  MINERALS, a.s.
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  


