
 

 

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,           

LBMinerals a.s. ze dne  17.4.2019 
Přítomni:Hnilička, Mašat, Blaňar, Blaňarová, Toncar, Hejtmánek, Kožíšek, 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 Radka Toncara 

 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- dne 24.3.2019 jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás po krátké , ale těžké nemoci 

opustil náš přítel a kolega Jaroslav Šácha. Tento pracoval 30 let jako zástupce ve výboru 

VZO za pracoviště Expedice Kaznějov. Na základě zásad hospodaření naší odborové 

organizace, článek I/III Sociální podpora, předseda oslovil pozůstalou manželku našeho 

kolegy a jménem naší odborové organizace jina základě předložení Úmrtního listu 

předal jednorázovou podporu v celkové výši 25.000,- Kč.  Čest Jardovo památce. 

 

-předsedapředložil k podpisu kompletní dokumentaci z Konference - členské schůze naší 

odborové organice , která se uskutečnila v březnu letošního roku. Tato akce byla  již 

tradičně spojena se setkáním zaměstnanců s vedením VJ Plzeňsko  i vedením společnosti 

LB Minerals, kteří podali ve svých zprávách, přítomným informace o situaci ve firmě. 

 

Předseda upozornil především na odsouhlasení rozpočtu roku 2019,  na předložené a 

odsouhlasené změny v jednotlivých bodech zásad hospodaření naší odborové organizace 

a v neposlední řadě na jednání s Odborovým svazem Stavba ČR o podmínkách vstupu 

naší odborové organizace do podpůrného fondu OS STAVBA ČR.  

 

Na poradě byl předložen dopis a návrh na změnu pravidel podpůrného fondu a tento byl 

zaslán na odborový svaz, aby byl předložen k projednání valné hromady podpůrného 

fondu . 

 

-příspěvky na lyžařské kursy pro děti našich členů „á“ ve výši 500,-Kč, si žadatelé 

vyzvednou u předsedy VZO pana Hniličky. 

 

-na základě určitých nejasností byl opětovně projednán seznam zaměstnanců, kteří 

v letošním roce oslaví životní výročí 50 či 60 let a výročí u naší odborové organizace. 

Od poslední porady byly předány tři dárkové balíčky členům, kteří oslavili životní 

výročí 50 a 60 let a pěti našim členům bylo v celkové výši vyplaceno za výročí, tedy léta 

v odborové organizaci 12.000,-Kč.  
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-   na základě žádostí našich členů, došlo k vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  

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. 

 

- předseda upozornil , že na jednodenní zájezd do Českých Budějovic, na výstavu 

Hobby, který se uskuteční v pátek 10.května 2019 je posledních 8 míst. Zájemci se 

nahlásí u pana Petra Loukoty. 

 

-zájezd na muzikál Noc na Karlštejně je již beznadějně vyprodán. 

 

-  byl vypracován rozbor  hospodaření naší odborové organizace za uplynulý rok a v 

měsíci březnu byly  připraveny materiály pro daňové přiznání za rok 2018, které byly 

řádně odeslány na Finanční úřad . 

 

-  byly vyúčtovány finanční prostředky za zapůjčování lístků na letošní Play-off 

 

-   v pátek 8.března předseda VZO pana Hnilička předal jménem všech našich členů, 

našim členkám malou pozornost k Mezinárodnímu dni žen , v celkové částce 7.432,-Kč. 

 

- dne 6.3., byl předám dárkový balíček a malá pozornost panu Václavu Šmídlovi, který 

byl naším dlouholetým členem a ukončením pracovního poměru odešel do starobního 

důchodu.  

 

- dne 28.3. byla předložena, dle našich stanov,  žádost o vyplacení finančního příspěvku 

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

 

- dne 17.4. byla předložena, dle našich stanov,  žádost o vyplacení finančního příspěvku 

ke svatbě našeho člena v celkové výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 

 

-bylo předloženo vyúčtování zájezdů na muzikály Kocour v botách a Trhák. VZO 

souhlasí. 

 

- byla předložena obsazenost našeho mobilního domu pro sezónu 2019.Z důvodu plné 

obsazenost našeho mobilního domu na Hracholuské přehradě pro sezonu 2019 , máme 

pro Vás připravené nové termíny a to 22.6. – 29.6. 2019  a  31.8. – 7.9.2019. Tyto jsou 

vhodné především pro rybáře či rodiny s předškolními dětmi. Zájemci se mohou 

nahlásit u předsedy p. Hniličky na tel. 602 268 214. 

 

-předseda dále předložil obsazenost našich stanů a karavanu  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 

   3.8. – 10.8.2019 = 1x stan 

 

Zapsáno v Kaznějově 17.4.2019 Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: Toncar  Radek       LB  MINERALS, a.s. 


