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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                              

LB Minerals a.s. ze dne  4. 5. 2020 
 

Přítomni: Hnilička, Mašat, Běžel, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Polcar, Bílek, Hejtmánek, 

Kožíšek, Zelenka 
 
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 projednal s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou: 
- prodej a výrobu za měsíc březen a za první čtvrtletí 
- plánované odstávky 
- situace okolo koronaviru - povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnanců 
- dle rozhodnutí GŘ je při odstávkách výroby nutné čerpat tzv. Kurzarbeit (60%) a výjimečně lze 
čerpat zbylou „starou“ dovolenou z roku 2019. 
- úrazovost ve VJ Plzeňsko za první čtvrtletí tohoto roku, termín každoročních prověrek BOZP není 
zatím stanoven. 
- investice ve VJ Plzeňsko od počátku roku 
 

 2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-předseda předložil členům VZO materiály týkající  konference , tedy členské schůze naší odborové 
organizace. Všechny materiály jsou připravené ke schválení.  
 
Toto schválení je potřeba především pro jakékoliv finanční pohyby ( výplaty příspěvků, vyplácení 
půjček atd.)ze strany odborové organizace.  Konference se měla uskutečnit v  měsíci dubnu 
a důvodu koronavirové infekce jsme byli nuceni ji odložit.  
 
V případě , že budou i v měsíci květnu nadále trvat omezení vlády, bude připravena varianta 
delegovaných zástupců, např. 1 ku 10 a to tak, aby bylo možno veškeré dokumenty schválit a 
zabezpečit tak bezproblémovou funkčnost hospodaření organizace       

 
-předložení hospodaření pokladny VZO za měsíc březen a duben, VZO souhlasí 
 
-byly předány materiály právnímu oddělení pro vymáhání dluhu, ze strany naší odborové 
organizace od našeho bývalého člena. VZO souhlasí 
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-ve čtvrtek 16.4.2020 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené 

mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního 

hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve 

stavebnictví na straně druhé. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1.4.2020. 

Předmětem Dodatku č. 1 je  změna článku 33 písm.a) KSVS. Dochází k navýšení minimálních 
mzdových tarifů v hodinové mzdě průměrně o 6,5 % a v měsíční mzdě průměrně o 6,3 %. 
 
-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals.cz – na počátku měsíce dubna 2020  
bylo zaznamenáno 64 246 otevření.   
 
-předložena žádost dvou zaměstnanců o vstup do naší odborové organizace, VZO souhlasí. 
 
-  veškeré materiály týkající se daní a hospodaření naší odborové organizace bylo řádně zpracováno 
a odesláno na Finanční úřad v Kralovice.  
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50 či 
60 let. Dle Statutu naší  ZO  členové obdrželi malou pozornost.   
 
- dle seznamů žádostí byly vyplaceny  příspěvky na  lyžařské kursy pro rok 2019/2020, VZO 
souhlasí. 
 
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o   vyplacení finančních 
prostředků za členství pro dva naše členy. VZO souhlasí. 
 
- Hracholusky – dle informací majitele kempu Keramika, bude Kemp s určitými omezeními spuštěn. 
Byla vybudována nová recepce, kde projde host vstupní kontrolou a do areálu budou vpuštěni 
pouze zapsaní rekreanti, bude tedy zákaz návštěv.   
   Obsazenosti našich stanů, karavanu a Mobilního domu na Hracholuské přehradě. Jak jsme již 

informovali, bylo po dohodě domluveno, že z důvodu stávající situace a v případě zájmu ze 
strany našich členů, že jsme připraveny  přidat další termíny pro letní dovolenou a to v měsíci 
červnu a září. Dále je samozřejmě možno obsadit několik volných termínů.                                                                                                                        

    Poslední volné termíny jsou vhodné především pro rybáře a rodiny s malými dětmi                           

     - Mobilní dům – 4.7 – 11.7. a 15.8. – 22.8. ; Stany: 2 stany 4.7.- 11.7. ; Karavan: 20.6. – 27.6. 

  
-předseda předložil  4  žádostí o vyplacení půjčky ve výši 10.000,-Kč s fondu VZO  a to v celkové   
výši 40.000,-Kč.    VZO souhlasí. 
 
 - od poslední porady bylo předloženo 7 žádostí o vyplacení příspěvku, finanční podporu při 
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu z Podpůrného fondu OS STAVBA 
ČR,  v celkové výši 8.000,-Kč. Od počátku roku bylo vyřízeno 21 žádostí a vyplacen příspěvek 
v celkové výši 25.500,-Kč.    
Zájemci o využití tohoto příspěvku, předloží předsedovi VZO panu Hniličkovi vypsanou žádost 
a ofocenou neschopenku (nově z důvodu zavedení elektronické neschopenky kartičkou, kterou 
obdržíte u lékaře) .  
Tiskopis Vám předá zástupce Vašeho střediska nebo si ho vypíšete přímo u předsedy VZO 
pana Hniličky.   
 
 
 
 
Zapsáno v Kaznějově   4. 5. 2020   Za VZO OSSTAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Antonín Kožíšek           předseda Karel Hnilička 
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