
 

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  11.9.2019 
Přítomni:  Hnilička, Mašat, Kožíšek, Polcar, Bílek, Hejtmánek, Běžel, Blaňár, Blaňarová    

Omluven : Toncar, 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 Ivana Hejtmánka 

 

1. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 

- předseda upozornil , že právě v dnešní den se koná v Praze další již pátá 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. 

   

-jako každý rok tak i v letos  v měsíci září začínají jednotlivé odborové organizace 

přípravu na vyjednávání kolektivní smlouvy,  tedy čas kdy začíná v jednotlivých VZO 

diskuse a připomínkování stávající kolektivní smlouvy .  Předseda požádal přítomné aby 

do 20.9.  předložili svoje připomínky a návrhy, tyto budou předsedou předloženy při 

jednání KOO, kde bude ustanoven vyjednávací tým pro vyjednání Kolektivní smlouvy 

pro rok 2020.   

 

- v sobotu  dne 7.9.2019  proběhla oslava tradiční oslava Hornického dne v KD Mrtník. 

Prostory byly tentokráte zaplněny do posledního místa. VZO  děkuje všem, kteří se na 

organizaci  a přípravách této akce podíleli. 

 

-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  25.200,-Kč. Rozpis zápasů  byl vyvěšen a 6.9. byly zaplněny poslední volné zápasy. 

Další bude možno obsadit v případě, že se tým Plzně dostane do Play off. 

                                                          

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

zapůjčování zachovat čtyři ks těchto 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.                                                                         
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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.    

                                                                                                             

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

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

v  celkové  výši  70.000,-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 2019. Na 

pozdě doložené žádosti nebude brán zřetel. 

 

- předseda dále předložil seznam dvou našich členů, kteří v uplynulém období 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 61.393 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 

2.000,-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 

v tomto roce . Zájem projevilo do dnešního dne 15 členů.  

 

- předseda předložil, dle našich stanov,  čtrnáct žádostí o vyplacení finančního příspěvku 

k za léta členství v naší odborové organizaci. Celkově bylo vyplaceno 45.500,-Kč. VZO 

souhlasí. 

 

-předseda předložil přítomným výsledky hospodaření + jednotlivé pohyby pokladny za 

měsíc červenec, srpen a část  září  2019.  VZO souhlasí. 

 

- prvním týdnem měsíce září jsme ukončili sezónu ve středisku Hracholusky.  Předseda 

předložil a seznámil přítomné s využitelností našich stanů, mobilního domu a nově i 

obytného domu.  Byly předloženy finanční náklady na udržení stávajícího standartu. 

Bylo potřeba vynaložit částku 9.489,-Kč ( většinou na dovybavení obytného přívěsu).     

Byly domluveny opravy a další investice do tohoto majetku.  Bylo konstatováno, že 

využití obytného přívěsu byla správnou cestou.  V případě, že bude tento stejně obsazen 

po celou sezonu, připravíme prodej stávajícího karavanu a bude zakoupen novější a 

větší karavan.  

http://www.zolbminerals,cz/


 

Doufáme, že příjemnou novinkou pro příští rok bude ustavení mobilního domu, a to tak, 

aby bylo možno mobilní dům napojit přímo na vodu, elektriku a odpady.  Bude 

vybudována koupelna se sprchovým koutem a WC. Dále bude přistavena pergola.  

Protože vše budeme dělat svépomocí, rádi přijmeme jakoukoliv pomoc o našich členů.   

 

Předseda tímto děkuje všem členům i nečlenům , kteří mám pomohli svojí prací a 

věnovaným časem vše zvládnout. Velmi si vážím toho, že se i v dnešní době najdou lidé, 

kteří jsou ochotni takto nezištně pomáhat.   
 

Celkově bylo na Hracholusky pro letošní sezonu vydáno pro naše členy neuvěřitelných 

34 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 16.9.2019. Upozorňujeme, že je možno obsadit poslední čtyři místa. Informace 

podá p. Loukota. 

 

-   na měsíc listopad se počítá s tradičním turnajem čtyřčlenných družstev v Bowlingu 

v Třemošné. Termín bude včas zveřejněn.  Vedoucí týmů si poté nahlásí svůj tým 

(jmenovitě) u předsedy VZO p. Hniličky a to nejlépe SMS zprávou na tel. 602 268 214. 

 

-dále se uvažujeme o 

- jednodenním výletu do Německého aquaparku Tropical Islands. Tento resord   

  leží cca 60 km od Berlína, tedy cca 3,5 hodiny cesty. 

 - zájezdu do pivovaru Kout na Šumavě 

 - výjezdu na některé z hokejových utkání do (Kladno, Karlovy Vary, Praha 

 

Prosíme , aby jste o těchto návrzích diskutovali se svými zástupci VZO, dle Vašeho 

zájmu budou zájezdy uskutečněny.  

  

K 1.8. odešel do starobního důchodu, máš dlouholetý člen pan Bohumil Žák, pracovník 

elektra v Kaznějově.  Dále k dnešnímu dni odchází do starobního důchodu pan Pavel 

Vostoupal,  pracovník úseku Drtírna Kaznějov.  Předseda pan Hniličku jim předal 

dárkový balíček a malou pozornost a poděkoval za jejich  věrnost k naší odborové 

organizaci  a popřál jim jak jménem naší odborové organizace, tak jménem svým 

mnoho štěstí a zdraví v další etapě jejich života. 

 

   

Zapsáno v Kaznějově  11.9.2019                                                            Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil:  Ivan Hejtmánek                                 LB  MINERALS, a.s.
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  

 


