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 13. 11. 2018
Přítomni: Hnilička, Mašát, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Polcar, Šácha, Zelenka, Hejtmánek, Bílek
Hosté: p.Eret J. a p.Kožíšek A.
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
Bohumíra Bílka

1. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal
-

nejdůležitějším bodem jednání dnešního VZO bylo podrobné seznámení přítomných zástupců
jednotlivých středisek s výsledky již uzavřeného vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2019.
Na žádost našeho předsedy, se jednání zúčastnil i předseda sesterské odborové organizace pan
Eret, který byl z pověření KOO jedním z členů vyjednávacího týmu. Tento přítomné podrobně
seznámil nejen s konečným výsledkem kolektivního vyjednávání , ale velmi podrobně i
s jednotlivými kroky , které k této dohodě a konečnému podpisu Kolektivní smlouvy pro rok
2019 vedly. VZO poté projednalo i postoje OS STAVBA ČR a i samotné ČMKOS v čele
s předsedou p. Středoulou. Byl vyzdviženy zásluhy akce Konec levné práce , která započala před
čtyřmi v tlaku na nárůst a navyšování mezd v celém našem státě.

Nyní k samotným změnám Kolektivní smlouvy pro rok 2019.
Je důležité připomenout, že byly zachovány veškeré výhody KS platné v roce 2018 a dále
bude doplněno, změněno:
1. Na navýšení základní mzdy byl ze strany odborové organizace kladen největší důraz.
Výsledkem je navýšení průměrné mzdy o 6,5 % a to již od 1.2.2018 a to s tím , že Kolektivní
smlouva pro rok 2019 garantuje všem zaměstnancům zvýšení minimální mzdy v minimální
výši 3,5 %. Zbylé 3 % budou rozděleny vedoucími pracovníky.
2. Po dohodě došlo k navýšení příplatku za noční práci a to o 5,-Kč, tedy z 15,-Kč na 20,-Kč
3. Další novinkou je navýšení v oblasti benefitu - příspěvek na rekreaci a to o 1.500,-Kč, tedy
z původní částky 4.500,-Kč na 6.000,-Kč. Jako velmi důležitou věc , považujeme , že je
zachována možnost výběru a použití jednotlivých benefitů , dle potřeb jednotlivých
zaměstnanců.
4. Z důvodu prodlužování věku odchodu do starobního důchodu, bylo do kolektivní smlouvy
navrácena kategorie – 45 let ve výši 22.500,-Kč .
5. Z důvodu zvyšující se ceny surovin dojde o 1.2.2019 k navýšení ceny jídel pro zaměstnance
z 29,-Kč na 31,-Kč.

Krom těchto změn a nárůstů bylo dohodnuto , že bude vyplacen ve výplatním termínu
11.12. 2018 – garantovaný koeficient 13. platu v roce 2018 vedením společností LB MINERALS –
výše koeficientu nejméně 1,2.
Kolektivní smlouva bude ihned po vytištění dodána na jednotlivé pracoviště. Již nyní si ji
zaměstnanci mohou prostudovat na našich stránkách www.zolbminerals.cz.
-

opětovně připomínáme - na základě informace od Ekonomického ředitele Ing. Bárty
upozorňujeme naše členy , kteří doposud nevyužili příspěvek na dovolenou pro rok 2018 , že Ti
zaměstnanci , kteří budou potřebovat uhradit příspěvek na rekreaci na základě platné kolektivní
smlouvy v období od 15. prosince 2018 do 10. ledna 2019, aby o proplacení požádali před
tímto časovým úsekem. Z důvodu finančních operací u bankovních ústavů nebudou faktury na
rekreaci v tomto období 15.12.2018 – 10.1. 2019 propláceny. V případě , že si zaměstnanci
nebudou vědět rady, můžou se obrátit na předsedu VZO pana Karla Hniličku.

-

dále byly předloženy informace o výrobě a mzdovém vývoji ve Stavebnictví od počátku roku
2018

-

vyplácení bezúročných půjček z fondu VZO. Zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-Kč
bylo za uplynulý měsíc vyplaceno třem zájemcům z řad našich členů, v celkové výši
30.000,-Kč. VZO souhlasí.
-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, dvě žádosti o vyplacení finančního příspěvku k za léta
členství v naší odborové organizaci. Celkově bylo vyplaceno 5.500,-Kč. VZO souhlasí.
-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 byly předloženo devět žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 6.000,-Kč. VZO souhlasí.

-

jak jsme Vás již informovali, VZO dlouhodobě uvažuje o zakoupení obytného přívěsu, který by
byl určen k rekreaci našich členů na Hracholuské přehradě. Přívěs by byl určitým řešením při
budoucí výměně doposud používaných stanů . Na základě náhlé nabídky, VZO rozhodlo o
zakoupení obytného přívěsu v hodnotě 30.000,-Kč. Nákup zajistí p Hnilička a p. Mašat.
Správcem a zajišťování provozu bude p. Hejtmánek. VZO souhlasí.

-

připomínáme, že v sobotu 17.11.se uskuteční turnaj čtyř členných družstev v Bowlingu na
drahách v Třemošné. . Sraz účastníků je v 9.30 hod před budovou Bowlingu v Třemošné.

-

zapůjčování permanentních vstupenek na hokejová utkání HC Plzeň probíhá dle platného
seznamu. Předseda upozornil, že je potřeba dodržet po zápase urychlené navrácení vstupenek ,
tak aby mohly být předány dalšímu zájemci.

Zapsáno v Kaznějově 13. 11. 2018
Ověřil: Bohumír Bílek

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

