
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                    
LB Minerals a.s. ze dne  10. 10. 2019 

Přítomni:  Hnilička, Mašát, Toncar, Polcar, Zelenka, Kožíšek, Blaňár, Blaňárová  
 
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 
členku VZO paní Renatu Blaňárovou 
 
 

1. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- k velmi diskutované otázce ohledně 13 platu, předseda sdělil, že nemá žádné informace 

týkající se nevyplacení 13.platu pro letošní rok. O vyplacení rozhoduje na základě 
Kolektivní smlouvy pouze vedení společnosti LB  Minerals  s.r.o. a vždy  až na počátku 
měsíce prosince a tak všechny debaty k tomuto tématu bere předseda jen jako 
neopodstatněné fámy.  Předseda  seznámil  přítomné členy závodního výboru o celkové, o 
situaci ve VJ Plzeňsko a následně celé společnosti.  Dále pak seznámil  přítomné s výrobou a 
následným prodejem našich výrobků.  

 
-  projednán postup týkající se vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2020, případně 

výhledu na další roky.  Opětovně byly předneseny a posouzeny veškeré návrhy a 
argumenty pro vyjednání změn této kolektivní smlouvy. Přítomní v diskusi zdůraznily 
zvýšené očekávání, nervozitu a zájem zaměstnanců o letošní vyjednávání kolektivní 
smlouvy a to především doporučeného nárůstu mezd ze strany ČMKOS ve výši 6 -7 %.  
 
VZO tímto doporučuje  plošné paušální navýšení mezd pro jednotlivé zaměstnance,  
rozdělení tedy navýšení stejnou finanční částkou každému zaměstnanci.                            

 
Předseda přítomným předložil výsledky z jednání KOO, který se těmito návrhy podrobně 

zabýval na svých jednáních ze dne 27.9.2019 a 7.10.2019. Zde byly vyhodnoceny veškeré 
došlé připomínky a po dohodě jednotlivých předsedů základních odborových organizací 
spadajících pod LB MINERAS s.r.o. , bylo rozhodnuto o oslovení kolegů z KOO Lasselsberger  
s.r.o. s tím , aby  bylo neodkladně zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy na 
rok 2020 mezi našimi zástupci v KOO LB MINERALS a  vedením společnosti LB MINERALS.  
 

Na tomto jednání bude zástupcům vedení společnosti LB MINERALS s.r.o.  předán návrh 
Kolektivní smlouvy na rok 2020, kde byly zapracovány naše připomínky, které byly 
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zástupcům KOO LB MINERALS  doručeny  prostřednictvím Vašich zástupců z jednotlivých 
členských základních organizací. 

 
- předseda společně s revizní komisí provede tradiční inventuru movitého i nemovitého 

majetku. Veškeré  zapsané položky byly v pořádku dohledány. Revizní komise připraví 
seznam na vyřazení  poškozeného, či nepotřebného majetku - VZO souhlasí 

 
- předseda  pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole výsledky hospodaření naší 

odborové organizace za měsíc září– VZO souhlasí 
 

- předseda upozornil , že se blíží konec splatnosti  našeho termínovaného účtu u Komerční 
banky. VZO pověřil předsedu pana Hniličku s podepsáním dalšího prodloužení. 
 

-  na základě podané žádosti předseda předložil přítomným členům VZO dvě žádosti o vstup 
do naší odborové organizace. VZO souhlasí 
 

- turnaj v Bowlingu čtyř členných družstev se uskuteční v sobotu 9.11.2019. Je ještě možno 
odsadit poslední volnou dráhu.  Sraz účastníků je tradičně před budovou Bowlingu 
Třemošná, nejdéle v 9.45 hod. Vedoucí týmu při přihlášení předají předsedovi VZO panu 
Hniličkovi jmenný seznam hráčů svých týmů. 
 

- předsedou byla  předložena  žádost našeho člena o finanční podporu při dlouhodobé 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu .  Jak jste byli podrobně informování, 
tato výplata nově probíhá z podpůrného fondu, jejímž je naše odborová organizace 
členem. Opětovně upozorňujeme, že je potřeba, aby v případě zájmu o využití tohoto 
příspěvku, předložili předsedovi VZO panu Hniličkovi vypsanou žádost  ofocenou 
neschopenku . Tiskopis Vám předá zástupce Vašeho střediska.     
 

- 29.9.2017 dle dohody byla ukončena sezóna našeho Mobilního domu ve středisku     
              Keramika na Hracholuskách. Mobilní dům byl přesunut na místo  , kde bude pro   
              příští  sezóny  ustaven. Na jaře začnou práce na vybudování kanalizace, pevného  připojení   
              vody a elektriky.   
              Vše bude upraveno, tak aby bylo možno využívat vlastní hygienické zázemí.  
              Organizací byl  pověřen místopředseda pan Mašat.  
              Bylo upozorněno , že bude musit dojí i k opravě podlahy v našem obytném  
               karavanu.  
        

- Je potřeba uhradit 256,-Kč za povinné ručení obytného karavanu. VZO souhlasí. 
- na základě žádostí členů , byly za poslední měsíc vyplaceny čtyři bezúročné půjčky z fondu 

naší základní odborové organizace ve výši 40.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 

- předseda opětovně předložil konečný seznam zájemců o  permanentní vstupenky na 
hokejovou sezónu 2019/2020. Stejně jako tomu bylo v roce loňském  i letošní rok je 
poněkud problematický. Pořadatel poskytl opět pouze permanentní  a ne jednotlivé 
vstupenky.  Prosíme tedy o dodržování okamžitého navrácení permanentek  k rukám 
předsedy.  Zápasy jsou k dnešnímu dni již plně obsazeny. V případě, že se Plzeň probojuje 
do Play-Off bude možno se na tyto zápasy nahlásit předsedy VZO pana Hniličky.  

 
- - na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení 

finančních prostředků za členství pro sedm našich členů v celkové výši 7.000,-Kč. 
 

-      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. 

 
- všichni žadatelé, kteří předložili písemnou žádost, si příspěvky na LDT za rok 2019 

vyzvednou  u předsedy VZO.   
 

- předloženo vyúčtování zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic ze dne 16.9.2019.   Účastnilo 
se ho 31 zájemců. 

 
-     pro zájemce připravujeme jednodenní zájezdy na muzikál Voda nad Vodou                  
      ( možno obsadit poslední volné místa).  Přihlášky u předsedy VZO p.Hniličky 
 
- VZO zmocnil na minulém jednání předsedu VZO pana Karla Hniličku k jednání 

s Katastrálním úřadem Kralovice k jednání vedoucím k výmazu zástavního práva týkající se 
prodeje RS Máj Plasy vyplývající z kupní smlouvy 17/7.2012.  Jde o potvrzení , že všechny 
pohledávky vůči naší organizaci byly ze strany Ing. Marka Hanuše se sídlem Brandlova 
3270/20, 400 11, Ústí nad Labem 11 , IČ 46013351, DIČ CZ7306282918  uhrazeny a tedy , že 
žádné další pohledávky neevidujeme.  
 
Proběhla čtyři jednání, přímo na katastrálním úřadu, k dnešnímu dni by vše mělo být 
vyřešeno. 

 

 
Zapsáno v Kaznějově  10. 10. 2020                                                  Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřila: Renata Blaňárová                                         LB  MINERALS, a.s.
                                     zapsal předseda Hnilička Karel  
 


