
 

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  15. 10. 2020 

 
Přítomni:   Hnilička, Běžel, Polcar, Bílek, Zelenka, Hejtmánek, Kožíšek 

 

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 Bohumíra Bílka 

 

Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-porada VZO se uskutečnila za přísných hygienických podmínek, tak aby splňovala 

veškeré náležitosti nařízení vlády ČR, část členů VZO byla dle dohody kontaktována a 

informována po telefonu.  

 

   Předseda požádal VZO v rámci hospodaření naší odborové organizace o přechod do 

tak zvaného nouzového stavu a to do odvolání.  Jde o vyplácení finančních prostředků 

z pokladny a účtu naší odborové organizace, tak aby mohly být zajištěny běžné platby, 

na které jsou naši členové zvyklí.  

 

   V případě nedohody, by předseda byl nucen až do uskutečnění členské schůze zastavit 

veškeré platby a finanční transakce.  VZO souhlasí !!!  

 

   Jediný orgán , který běžně schvaluje hospodaření a rozpočet na další období je členská 

schůze naší odborové organizace. Ta byla původně plánována na měsíc květen a byla 

z důvodu problémů s COVID - 19 odložena na měsíc říjen. Ani v měsíci říjnu nejsme 

v této situaci tuto poradu schopni uskutečnit.  

 

-předseda  seznámil  přítomné členy závodního výboru o celkové situaci ve VJ Plzeňsko 

a následně celé společnosti.  Dále pak seznámil  přítomné s výrobou a následným 

prodejem našich výrobků.  

 

-i přes nastávající těžkou situaci probíhají jednání a předkládají se návrhy pro 

vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2021.   
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  S předsedou KOO panem Hauznerem  byly prodiskutovány veškeré návrhy a 

argumenty pro vyjednání změn této kolektivní smlouvy. Přítomní VZO v diskusi 

předložily svůj pohled na řešení této situace.   

 

  VZO se přiklání, tedy v případě , že by došlo k jakékoliv dohodě o navýšení mezd za 

plošné paušální navýšení mezd pro všechny zaměstnance,  rozdělení tedy navýšení 

stejnou finanční částkou každému zaměstnanci.    

    

-k  otázce ohledně 13 platu předseda sdělil, že nemá žádné informace týkající se 

nevyplacení 13.platu pro letošní rok. O vyplacení , stejně tak o výši, tedy koeficientu 

rozhoduje na základě Kolektivní smlouvy pouze vedení společnosti LB  Minerals  s.r.o. a 

informace jsou předsedům VZO předány ekonomickým ředitelem společnosti Ing. 

Pavlem Bártou vždy až na počátku měsíce prosince.   

                      

-VZO předseda společně s revizní komisí provede na přelomu měsíce listopad prosinec 

tradiční inventuru movitého i nemovitého majetku.  

 

-předsedou byly  předloženy  žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 

pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu .  Tato výplata probíhá na základě 

vypsané žádosti z podpůrného fondu přímo na účet člena. Od počátku tohoto roku bylo 

již vyplaceno 54.500,-Kč. Žadatelé si tiskopis vyzvednou u zástupce Vašeho střediska.     

 

-26.9. byla definitivně ukončena sezóna na Hracholuské přehradě. Obytný karavan byl 

převezen na místo určeném pro zazimování. Do konce roku musíme ještě ošetřit 

nátěrem pergolu u mobilního domu, vypustit vodu, zazimovat.  

 

  Před sezónou 2021, pak bude nutno udělat opravy karavanu, kde bude nutno vyřešit 

problémy s před stanem. U mobilního domu pak uvažujeme o dalším zastřešení části 

mobilního domu.  Předseda ještě jednou poděkoval všem , kteří byli ochotni věnovat 

svůj volný čas k zajištění bezproblémového provozu.  

 

-je potřeba uhradit 256,-Kč za povinné ručení obytného karavanu. VZO souhlasí. 

 

-upozorňujeme všechny naše členy , že jsme v případě Vašeho zájmu připraveni 

uspokojit všechny podané žádosti o vyplacení bezúročné půjčky z fondu naší základní 

odborové organizace ve výši 10.000,-Kč, žádosti podávejte přímo u předsedy VZO pana 

Hniličky.  

VZO souhlasí. 

 

-všichni žadatelé, kteří předložili písemnou žádost, si příspěvky na LDT za rok 2020 ve 

výši 500,-Kč vyzvednou u předsedy VZO pana Hniličky.   

 

-předseda opětovně předložil konečný seznam zájemců o  permanentní vstupenky na 

hokejovou sezónu 2019/2020 s tím, že letošní rok je poněkud problematický. Prozatím 

bylo možno navštívit pouze dva zápasy.  

 

  Předseda předložil sdělení vedení klubu k aktuálnímu situaci opatření v provozu 

zimního stadionu. Nezbývá než věřit, že se situace brzy uklidní a zápasy budou probíhat, 

tak jak byly naplánovány. 

 



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

finančních prostředků za členství pro deset našich členů v celkové výši 20.000,-Kč. VZO 

souhlasí. 

 

-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. 

 

-předseda  pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole výsledky hospodaření naší 

odborové organizace za měsíc srpen, září a část měsíce října– VZO souhlasí 

 

-na základě podaných žádostí předseda předložil přítomným členům VZO dvě žádosti o 

vstup do naší odborové organizace. VZO souhlasí. 

 

-předloženo vyúčtování zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic ze dne 14.9.2020.   

Účastnilo se ho 33 zájemců. 

 

-po dohodě s cestovní kanceláří jsme byly nuceni zrušit zájezd na muzikál Rebelové, 

který jsme připravily na měsíc prosinec. Další info přímo u předsedy VZO p.Hniličky 

 

-plánovaný turnaj v Bowlingu čtyř členných družstev který se měl uskutečnit v měsíci 

listopadu, musíme s ohledem na stávající situaci také odložit. 

 

 

Zapsáno v Kaznějově  14. 10. 2020                                                Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: Bohumír Bílek                                         LB  MINERALS, a.s. 
                                    zapsal předseda Hnilička Karel  

 

K otázce omezení šíření COVID -19,  náš VZO plně podporuje : 

Hygiena a profesionální čistota -  hygiena a přizpůsobení se přísným hygienickým 

opatřením v rámci zajištění zdraví na pracovišti. Jedná se jak o individuální péči 

založenou na pravidelném mytí a dezinfekci rukou, tak o zabezpečení hygienicky čistých 

pracovních prostor.  

K tomu, aby byla dodržována tato pravidla a nároky na bezinfekčnost pracovního 

prostředí je zapotřebí nejen zajistit dostatek hygienických prostředků s plně virucidním 

účinkem pro osobní použití, jako jsou například dezinfekční gely a mýdla, roušky či 

rukavice, ale také zajišťovat plošnou dezinfekci a co možná nejčastější úklid veškerých 

prostor, kde se zaměstnanci vyskytují.  

Na dodržování hygienických opatření je v poslední době kladen velký důraz, především 

pak s nástupem do zaměstnání, kdy je třeba zajistit, aby byly prostory pro zaměstnance 

komplexně vyčištěné a hygienicky ošetřené a předešlo se jakémukoliv ohrožení zdraví. 

VZO doporučuje členům naistalovat si do svých mobilních telefonů aplikaci E rouška. 


