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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                              

LB Minerals a.s. ze dne  14.1.2021 
 
Přítomni: Hnilička, Bílek, Blaňár, Blaňárová, Polcar, Hejtmánek, Kožíšek, Toncar 
 

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 paní Renátu 
Blaňárovou . 

 

    1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- předseda předal přítomným členům VZO výtisky Kolektivní smlouvy pro rok 2021.  Tyto 
budou dodány na všechna pracoviště, tak aby byly přístupné všem zaměstnancům. 
 
-předseda přítomné seznámil s průběhem a konečnými výsledky proběhlé korespondenční 
členské schůze. Celkově se zúčastnilo120 členů. Po vyřízení veškerých potřebných podpisů 
budou tyto materiály veřejně vyvěšeny. 
  
- přípravy na volby do VZO na další pětileté období. Volby by měli proběhnout v měsíci březnu. 
  
- předseda upozornil přítomné, že finišují přípravy pro první kolo vyjednávání dodatku vyšší 
kolektivní smlouvy pro rok 2021. 
 
- jako tradičně budou na konci měsíce ledna 2021,  pro naše členy, ve spolupráci 
s pracovnicemi mzdové účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za zaplacené 
členské příspěvky za rok 2020.                                                                                                                                           
    
   Pro případné dotazy předkládáme zkrácené telefonní volby na mzdovou účtárnu a personální 
útvar . Na tato čísla je možno volat i přímo z jednotlivých pracovišť:                              
                                      personální útvar pí. Grossová tel. - 8388 – (378021289) 

                                      mzdová účtárna pí. Jánská     tel. - 8386 – (724 285 989  ) 

 
- předseda upozornil, že byly již připraveny materiály o  hospodaření naší odborové organizace 
za uplynulý rok 2020. Společně budou do poloviny měsíce února  také připraveny materiály pro 
daňové přiznání za rok 2020, tak jak nám je určeno zákonem. Tyto budou předány na finanční 
úřad.                                                                                                     
 
- dle vnitřních stanov ZO OS STAVBA ČR, LB Minerals, s.r.o. bodu III., článku 7 byly vyplaceny 
dva finanční příspěvky ke svatbě ve výši 6.000,-Kč. VZO souhlasí. 
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- přítomní odsouhlasili dvě nově  předložené přihlášky zaměstnanců kaolin Kaznějov  a přijali 
je za členy naší odborové organizace. 
 
- od 28.12.2020   lze u předsedy VZO pana Hniličky předložit závaznou  přihlášku k rekreaci v 
našich stanech , karavanu a mobilním domě, tyto budou tradičně postaveny v kempu Keramika 
na Hracholuské přehradě. K dnešnímu dni je zaplněno již 95 % v termínu letních prázdnin.  
 
Především pro rybáře a rodiny s malými dětmi je možno využít další přidané termíny v měsíci 
červu a první polovině září.  
 
Předseda připravil poukazy, které si zájemci vyzvednou od 18.1.do 25.1.2021 oproti příslušné 
platbě.     
 
K dnešnímu dni je možno ještě využít tyto volné termíny:                                                               
Mobilní dům :  5.6.–12.6; 12.6.–19.6; 26.6.–3.7.;  28.8.–4.9.; 11.9.–18.9. a 18.9.-25.9.  
Stany:  1 stan  19.6. – 26.6.;   1 stan 28.8. – 4.9.   
Karavan:  12.6.–19.6; 19.6.–26.6;   28.8.- 4.9. a  4.9.–11.9. 
 
- předseda upozorňuje zájemce o příspěvek na  lyžařské kursy pro rok 2021 ve výši 500,-Kč na 
jedno dítě, že je potřeba vyzvednou si platný formulář a tento pak předat do 30. dubna 2021 
předsedovi VZO p. Hniličkovi nebo místopředsedovi panu Mašatovi. 
 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-
Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno dvěma zájemcům z řad našich členů,  v  celkové  výši 
20.000,-Kč. VZO souhlasí.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo 
u předsedy VZO pana Hniličky. 
 
- předsedou byly za prosinec předloženy tři žádosti našich členů o finanční podporu 
z podpůrného fondu OS STAVBA ČR při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci 
nebo úrazu ve výši 7.500,-Kč.  Upozorňujeme, že je potřeba, aby jste v případě zájmu o využití 
tohoto příspěvku, předložili předsedovi VZO panu Hniličkovi vypsanou žádost  ofocenou 
neschopenku (nově z důvodu zavedení elektronické neschopenky kartičkou, kterou obdržíte u 
lékaře) . Za rok 2020 bylo celkově vyplaceno 87.000,-Kč.  
 
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  našich členů v celkové výši  11.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-předseda dále pro potřeby členů VZO předložil zpracovaný seznam našich členů, kteří v roce 
2021  oslaví životní výročí 50 či 60 let.   
 
-dále přítomní obdrželi zpracovaný seznam našich členů, kteří v letošním roce dosáhnou 
pracovního a odborového výročí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 let.  
                                                                                                                        
- předseda VZO  předal dárkové balíčky a malý dárek  panu  Václavu Vojáčkovi a panu Václavu 
Štorkovy, kteří odešli ke konci roku 2020  do starobního důchodu a byly našimi dlouholetými 
členy.   

 
 
Zapsáno v Kaznějově 14.1.2021    Za VZO OSSTAVBA ČR        
                    LB MINERALS a.s.     
 Ověřila: Blaňárová Renata                                            předseda Hnilička Karel 


