
 

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  11. 9. 2018 
Přítomni:     Hnilička, Mašat, Běžel,  Blaňár, Blaňárová, Toncar, Polcar, Hejtmánek,   

                      Bílek, Šácha, Zelenka                                                                                                         

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 Ivana Hejtmánka 

 

1. Ředitel VJ Plzeňsko, Ing. Zima seznámil přítomné 
- s realizací a náklady na opravu a investice za uplynulé období roku 2018 

- s realizací a přípravou nových investičních akcí pro rok 2019 

- s výsledky hospodaření VJ Plzeňsko jako celku a po jednotlivých závodech 

- s výrobou a prodejem za uplynulé období 

- s nutností uzavřít bufet v závodě Horní Bříza. Náhradní občerstvení bude zajištěno po 

dohodě vhodnými nápojovými a jídelními automaty. 

- projednána situace okolo změn ranních linkových autobusů  

 

2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-předseda hned na začátku schůze obeznámil přítomné, že v sobotu 8.9. zemřel pan 

Jaroslav Popp. Pan Jaroslav Popp byl dlouholetým předsedou naší odborové organizace. 

Pan Hnilička zdůraznil  zásluhy pana Poppa , které pro zaměstnance v době svého 

předsednictví naší organizace vykonal.  Poslední rozloučení proběhne tento pátek od 

15:00 hod v Plasích. Čest jeho památce. 

  

- předseda upozornil , že právě v dnešní den se koná v Praze další již čtvrtá akce 

nazvaná  Konec levné práce, které tak významně nastartovala pohyb v oblasti 

navyšování mezd v naší republice. Náš VZO podporuje tyto aktivity Českomoravské 

konfederace odborových svazů. 

   

-měsíc září je každoročně časem, kdy začíná v jednotlivých VZO diskuse a 

připomínkování kolektivní smlouvy.  Byly předloženy dosavadní zpracované 

připomínky  ke Kolektivní smlouvě pro rok 2019 tak, jak byly projednány na posledních 
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dvou jednáních VZO a KOO.  Návrh naší odborové organizace je navýšení mezd o 10 

%. 

 

-byl předložen a projednán zápis z poslední porady KOO, která se uskutečnila za účasti 

všech zástupců jednotlivých VZO  6.9. v prostorách ředitelství společnosti v Horní Bříze. 

Jednání se zúčastnil místopředseda VZO pan Petr Mašat, který podal doplňující 

informace 

 

- v sobotu  8.9.2018  proběhla oslava Hornického dne v KD Mrtník. 

 

-projednáno zastupování pracoviště Plavení v Kaznějově. 

 

- v měsíci červenci byla dle smlouvy o prodeji střediska v Plasích na náš účet převedena 

sedmá a tedy poslední  finanční částka ve výši  544.275,-Kč  (tedy částka + domluvená 

inflace za rok 2017). Předseda předložil finanční zůstatek, naší odborové organizace. 

K 2.7.2018 tento činní k poslednímu dni měsíce července 4.771.353,-Kč.  

 

-předseda předložil přítomným výsledky hospodaření + jednotlivé pohyby pokladny za 

měsíc červenec a srpen 2018. VZO souhlasí. 

 

-jako každoročně a dle  rozhodnutí VZO byly opětovně  zakoupeny permanentní 

vstupenky na hokejová utkání  Plzeňského týmu na sezónu 2018 / 2019 a to v celkové 

výši 25.600,-Kč. Rozpis zápasů je součástí tohoto zápisu. 

                                                          

Zapůjčení těchto vstupenek mají stejná pravidla jako v loňském roce. Tím je možno na 

zapůjčování zachovat čtyři ks těchto vstupenek.  VZO opětovně  rozhodl o poplatku za 

zapůjčení permanentní vstupenky. Důvod je prostý, předseda má opět z členské schůze 

úkol dodržení výdajového rozpočtu. 

  

Každý člen si tedy 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.                                                                         

  

Opětovně upozorňujeme, že běžná cena jednoho lístku, na základní kolo stojí cca 250,-

Kč, na Play off pak cca 500,-Kč. Rozdíl si umí každý spočítat sám a je tedy příspěvkem 

od organizace pro naše členy.  Zájemci se nahlásí tradičně u předsedy VZO, kde  si 

domluví obsazení jimi daného termínu. 

  

Upozorňujeme, že od pondělí 17.9. je pak  možno požádat o odběr nezamluvených, tedy 

volných permanentních vstupenek a to bez omezení počtu .  

                                                                                                             

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

10.000,-Kč bylo od poslední porady VZO vyplaceno pěti zájemcům z řad našich členů,  

v  celkové  výši  50.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, 

případně přímo u předsedy VZO pana Hniličky. VZO souhlasí. 

 

-VZO jako každoročně rozhodl o výši příspěvku LDT  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 pak u místopředsedy pana Mašata a to do konce 



měsíce září. Vyplacení příspěvků bude provedeno na začátku měsíce října 2018. Na 

pozdě doložené žádosti nebude brán zřetel. 

 

- předseda dále předložil seznam tří našich členů, kteří v uplynulém měsíci oslavili 

životní výročí 50 či 60 let. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost 

v hodnotě a - 500,-Kč. VZO souhlasí. 

 

-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals,cz . K dnešnímu dni více 

jak 59.082 uživatelů. Děkujeme !!!  

 

-   předsedou VZO panem Hniličkou bylo  předloženy 3 žádosti našich členů o finanční 

podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 

3.000,-Kč. VZO souhlasí.                                                                        

 

Peníze si je potřeba vyzvednout u předsedy VZO pana Hniličky. Opětovně 

upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba, aby v případě zájmu o 

využití tohoto příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  ofocenou 

neschopenku.      

 

-předložen seznam zájemců o využívání naše výčepního zařízení ze strany našich členů 

za poslední dva měsíce tohoto roku. 

 

- předseda předložil, dle našich stanov,  dvě žádosti o vyplacení finančního příspěvku 

k narození dítěte v celkové výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 

 

- předseda předložil, dle našich stanov,  jedenáct žádostí o vyplacení finančního 

příspěvku k za léta členství v naší odborové organizaci. Celkově bylo vyplaceno 35.500,-

Kč. VZO souhlasí. 

 

- k začátku měsíce září byla ukončena sezóna ve středisku Hracholusky. Předseda 

předložil a seznámil přítomné s využitelností našich stanů a mobilního domu. Byly 

předloženy náklady na udržení stávajícího standartu.  Byly domluveny opravy a další 

investice do tohoto majetku. Předseda poděkoval všem členům , kteří se podílejí na 

přípravách této rekreace. 

 

Celkově bylo na stany pro letošní sezonu vydáno pro naše členy 32 týdenních poukazů.  

Vyúčtováno s hospodářkou VZO. VZO souhlasí. 

 

-předseda předložil výhled akcí pro naše členy do konce roku. 

 

- připravujeme jednodenní zájezd na výstavu Tržnice zahrady Čech do Litoměřic a to v 

pondělí 17.9.2018. Upozorňujeme, že je možno obsadit poslední čtyři místa. Informace 

podá p.Loukota. 

 

- pro zájemce připravujeme jednodenní zájezdy na muzikál Legenda jménem Holmes 

(plně obsazeno). Jako každý rok pak oblíbené  adventní zájezdy ( po výběru místa 

budete informováni).  Na měsíc listopad se počítá s tradičním turnajem čtyřčlenných 

družstev v Bowlingu v Třemošné. Turnaj se uskuteční v sobotu 17.11.2018. Vedoucí 

týmů si již  mohou nahlásit tým (jmenovitě) u předsedy VZO p.Hniličky a to nejlépe 

SMS zprávou na tel. 602 268 214. 

http://www.zolbminerals,cz/


Zapsáno v Kaznějově  11.9.2018                                                            Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil:  Ivan Hejtmánek                                 LB  MINERALS, a.s.
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  

Rozpis zápasů hokej HC PLZEŇ 2018/2019

 

1. , pá 14.9.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - Bílí Tygři Liberec LIB      17:30       
3. TV, pá 21.9.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Sparta Praha  SPA               17:30 
6., ne 30.9.2018  HC Škoda Plzeň PLZ - HC Dynamo Pardubice PCE     16:30 

8., ne 7.10.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - BK Mladá Boleslav MBL    16:30  
10. TV, ne 14.10.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - Mountfield HK MHK    18:20    
12., ne 21.10.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Verva Litvínov LIT     16:30    
15., út 30.10.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Kometa Brno KOM                17:30    
17. TV, so 3.11.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Vítkovice Ridera VIT          15:30 
20., ne 18.11.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - PSG Berani Zlín ZLN                    16:30 
22., ne 25.11.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Olomouc OLO                   16:30 
24., ne 2.12.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Oceláři Třinec TRI                    16:30 
26., ne 9.12.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Energie Karlovy Vary KVA    16:30   
27., st 19.12.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - Bílí Tygři Liberec LIB                    17:30 
29., st 26.12.2018 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Sparta Praha SPA                  16:30 
32., pá 4.1.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Dynamo Pardubice PCE           17:30 
34., pá 11.1.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - BK Mladá Boleslav MBL              17:30 

36., pá 18.1.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - Mountfield HK MHK                    17:30  
18., út 22.1.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - Piráti Chomutov CHM                 17:30 
38., pá 25.1.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Verva Litvínov LIT                  17:30 
41., pá 1.2.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Kometa Brno KOM                  17:30 
43., st 13.2.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Vítkovice Ridera VIT               17:30 
44., pá 15.2.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - Piráti Chomutov CHM                17:30 
46., út 19.2.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - PSG Berani Zlín ZLN                     17:30 
48., ne 24.2.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Olomouc OLO                        16:30 
50., ne 3.3.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Oceláři Třinec TRI                    16:30 
52., pá 8.3.2019 HC Škoda Plzeň PLZ - HC Energie Karlovy Vary KVA     17:30 

 
Zájemci o zapůjčení vstupenek na  jednotlivé zápasy se nahlásí u předsedy 
VZO p. Hniličky .  Červeně označené zápasy jsou již obsazené. 
 


