
 

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  19. 8. 2020 
Přítomni:  Hnilička, Blaňár, Toncar, Polcar, Hejtmánek, Bílek, Kožíšek  

Host : ředitel VJ Plzeňsko – Ing. Zima 

 
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 Bohumíra Bílka. 

 

1.Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima: 
-výroba a prodej za měsíc červenec a srpen 2020. Pomalu se daří vyrovnávat náklady s prodejem. 
 
-opravy ve VJ Plzeňsko – snažíme se spořit, dělají se jen nejnutnější opravy. 
 
-investice – byla spuštěna nová automatická pytlovací linka na Expedici v Kaznějově.  
 
-využití akce Kurzarbeit – dle plánu byla využita týden v měsíci červenci a oproti předpokladu 
třídenní odstávka v měsíci srpnu. Nadále není vhodné využívat vícedenní odstávky, v případě 
nutnosti by bylo opět odstavováno pouze v pátek.  
 
-pohyblivá složka – nejsou žádné informace o případném snižování pohyblivé složky mzdy. 
 
-stav zaměstnanců – vedení bude dělat vše pro to, aby do konce roku nebylo nutno přejít ke 
snižování stavů zaměstnanců. 
 
-Hornický bál – po jednání s vedením VJ Plzeňsko bylo s ohledem na situaci v ČR rozhodnuto, že 
budou oslavy Hornického dne zrušeny. 
 
-Koronavirus – jak již většina z Vás ví, došlo v minulých dnech k nákaze několika rodinných 
příslušníků našich zaměstnanců v závodě v Horní Bříze. Na základě těchto informací, jsou dotyční 
zaměstnanci v karanténě.  
 
V závodě Horní Bříza dochází k desinfekci jednotlivých pracovišť.  Firma zakoupila přístroj Ionizátor, 
kterým tyto vybrané pracoviště desinfikují.  Stejný přístroj bude zakoupen i do závodu Kaznějov. 
 
Upozorňujeme zaměstnance , že je potřeba dbát na zvýšenou osobní hygienu a to jak pro ochranu 
svou, tak ostatních spolupracovníků.   
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 2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-permice hokej - jako každoročně a dle  rozhodnutí VZO byly  zakoupeny permanentní vstupenky 
na hokejová utkání  Plzeňského týmu na sezónu 2020/2021 a to v celkové výši  25.200,-Kč.  
 
     Rozpis zápasů  byl vyvěšen 10.7. , zatím je zaplněna první polovina zápasů (možno sledovat na 
našich stránkách www.zolbminerals.cz ).  Předseda upozornil, že prozatím nemá žádné informace 
týkající se jakýchkoliv omezení týkajících se Covid 19.                                                                                             
 
     Po zaplnění základní části, bude možno obsadit v případě, že se tým Plzně dostane do Play off , 
vstupenky na tato utkání. Zájemci, kteří si již objednaly vstupenky, uhradí poplatek u předsedy VZO 
pana Hniličky do 28.8.2020.                                                        
 
   Zapůjčení těchto vstupenek mají opět 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. VZO souhlasí.                                                                        
 
    Opětovně upozorňujeme, že běžná cena jednoho lístku, na základní kolo stojí cca 250,-Kč, na Play 
off pak cca 500,-Kč.  Rozdíl v úspoře si umí každý spočítat sám a je tedy příspěvkem od organizace 
pro naše členy.    
 
- od poslední porady bylo ze strany našich členů předloženo 6 nových žádostí o vyplacení 
příspěvku, finanční podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu 
z Podpůrného fondu OS STAVBA ČR,  v celkové výši 7.000,-Kč. Od počátku roku bylo již vyřízeno 44 
žádostí a vyplacen příspěvek v celkové výši 53.000,-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.   
 
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o  vyplacení finančních 
prostředků za členství pro čtyři naše členy, ve výši 13.500,-Kč ,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 odevzdají jej nejdéle do konce měsíce září.  
   Vyplacení příspěvků bude provedeno na začátku měsíce října 2020. Na pozdě doložené žádosti 
nebude brán zřetel. 
 

- Hracholusky 2020 –  využití všech čtyř připraveních ubytovacích zařízení byla o prázdninách 

plně obsazena. Bylo vydáno 38 poukazů.   
 

Po dohodě  nabízíme volné termíny v měsíci září  
K dispozici je ubytování v Mobilním domě v termínech   5.9. -12.9.  a  12.9. - 19.9.  
      v Obytném karavanu v termínech  29.8. – 5.9.  a    12.9. – 19.9.  
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO p. Hniličky , nejdéle do 28.8. 2020.                                                                                                                     
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 Předseda předložil finanční náklady sezony  na Hracholuské přehradě , tedy výběr poplatku za 
zapůjčení a nutné finanční náklady na údržbu a opravy. VZO souhlasí.  
  
-předseda předložil  5  žádosti o vyplacení půjčky ve výši 10.000,-Kč s fondu VZO  a to v celkové   
výši 50.000,-Kč.    VZO souhlasí. 
 
-předložení hospodaření pokladny VZO za měsíc červen, červenec, srpen .  Bylo provedeno 44 
plateb - VZO souhlasí 
 
-další postup ve vymáhání dluhu, ze strany naší odborové organizace od našeho bývalého člena.  
 
-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals.cz – k dnešnímu datu bylo 
zaznamenáno 65 752 otevření.   
 
-předložena žádost jednoho zaměstnance o vstup do naší odborové organizace, VZO souhlasí. 
 
-předložen seznam zájemců o využívání naše výčepního zařízení ze strany našich členů za poslední 
dva měsíce, tedy v době prázdnin . Zájem projevilo do dnešního dne 6 členů, 26 dní .  
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50 či 
60 let. Dle Statutu naší  ZO  členové obdrželi malou pozornost.   
 
 - dne 14.9.2020  připravujeme tradiční jednodenní zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. O 
zájezd projevilo zájem 44 osob a je tedy plně obsazen. Lístky byly již zakoupeny.  
 
-dále připravujeme v termínu 6.12.2020 zájezd na muzikál Rebelové. Příspěvek pro naše členy je 
530,-Kč na lístek a dopravu. Ještě je možno obsadit několik volných míst.  
 
-v měsíci listopadu, se v případě zájmu uskuteční turnaj v Bowlingu v Třemošné. Termín bude včas 
upřesněn.  
 
 
 

Zapsáno v Kaznějově  19.8.2020      Za VZO OS STAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Bílek Bohumír         předseda Karel Hnilička 
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