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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           

LB Minerals a.s. ze dne  14.2.2019 
 
Přítomni:Hnilička, Mašat, Blaňárová, Blaňár, Toncar, Polcar, Hejtmánek, Bílek, Šácha, Kožíšek    
 
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 Antonína Kožíška 
 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- přípravu členské schůze ,Konference naší odborové organizace. Tato proběhne ve středu 6.3. a to 
od 13 hodin v závodní jídelně v Kaznějově. Pozvánka je součástí tohoto zápisu. Tato Konference je 
tradičně spojena se setkáním zaměstnanců VJ Plzeňsko s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou a 
s nejvyšším vedením společnosti LB Minerals,s.r.o., tedy generálním ředitelem Ing. Matouškem a 
ekonomickým ředitelem Ing. Bártou. Zaměstnanci ze závodu Horní Bříza, kteří mají zájem o zajištění 
dopravy se nahlásí u místopředsedy VZO pana Petra Mašata ml.  Občerstvení je zajištěno.  Předseda 
předložil materiály.  Tyto budou na požádání k nahlédnutí všem členům naší odborové organizace  a 
to  týden před konáním konference u zástupců jednotlivých středisek.  Zváni jsou všichni 
zaměstnanci.  
 
-informace o proběhlém VIII. sjezdu našeho Odborového svazu, který se uskutečnil ve dnech 1. a 
2.2.2019 v pražském odborovém hotelu Olšanka . Celkově bylo přítomno 50 delegátů zastupujících 
208 základních a místních odborových organizací spadajících pod náš Odborový svaz. Proběhly volby , 
kde se novým předsedou našeho odborového svazu stal Ing. Pavel Zítko a místopředsedou svazu pan 
Stanislav Augustin.  Součástí tohoto zápisu je i krátké info Stavebníku. 
 
-na základě rozhodnutí VZO, byla provedena  revizní komisí a předsedou panen Petrem Loukotou, 
kontrola hospodaření naší základní odborové organizace.  Proběhla kontrola pokladny a to po 
jednotlivých měsících , tedy leden –prosinec 2018. Výsledky kontroly budou předloženy na členské 
schůzi 6.3.2019. 
 
-předseda předložil přítomným členům výsledky hospodaření za měsíc leden 2019. VZO souhlasí. 
 
-přítomní byly seznámeni z výsledky a zápisem z kontroly BOZP provedené SIBP v provozovně Horní 
Bříza ze dne 22.1.2019. VZO bere na vědomí   
 

-   předsedou byly  předloženy čtyři žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 2.500,-Kč.                                                                        
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Opětovně upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba, aby v případě zájmu 
o využití tohoto příspěvku, předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  ofocenou neschopenku.      
                                                                                                                 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-
Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno dvěma  zájemcům z řad našich členů,  v  celkové  výši  
20.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO 
pana Hniličky. 
 
- předseda předložil, dle našich stanov,  vyplacení finančního příspěvku pro našeho člena k narození 
dítěte ve výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-předseda předložil žádost čtyř zaměstnanců o vstup do naší odborové organizace. VZO souhlasí. 

- předseda předložil informace z vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně.  
    
-  upozorňujeme naše členy , že  po skončení  základní části hokejové extraligy permanentky 
platí i na další zápasy, tedy i na část Play-off. V případě zájmu si je můžete objednat. Prozatím na 
jeden zápas tedy člen 4 ks) u předsedy VZO pana Hniličky na tel. 4242.  
 
-VZO rozhodl o výši příspěvku lyžařských kursů 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 u místopředsedy pana Mašata.  V prvním týdnu měsíce dubna bude vyplaceno. 
 
- 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.  
            
- předseda předložil obsazenost našich stanů, karavanu a obytného domu pro sezonu 2019. 
Poslední volné termíny jsou :   
 
29.6. – 6.7.2019 = 1x stan, 1 x karavan  
6.7. -13.7. 2019 = 2 x stan, 1x karavan 
3.8. – 10.8.2019 = 1x stan 
 
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel.4242. 
 
-na závěr jednání proběhla diskuse týkající se kolektivní smlouvy a vyšší kolektivní smlouvy. 
Především obsahu článků , které zaměstnancům zajišťují nadstandartní výhody nad zákoník 
práce.   
 
Dále proběhla diskuse ke stavu jednotlivých výrobních zařízení v VJ Plzeňsko.  
 
Na závěr pak předseda odpovídal na situaci okolo generální opravy centrálních šaten 
v Kaznějově.    
 

Zapsáno v Kaznějově  14.2.2019     Za VZO LB MINERALS a.s.     
    ověřil:  Kožíšek Antonín                                       předseda Hnilička Karel 
 


