
 

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  2.9.2021 
 

Přítomni: Hnilička,Blaňár,Blaňárová,Toncar,Polcar,Hejtmánek, Zelenka, Bílek, Kožíšek 
 
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 

 

Porada VZO se uskutečnila tak, aby splňovala veškeré hygienické náležitosti nař. vlády ČR. 
 

 1. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- předseda upozornil , že je potřeba začít předkládat návrhy našich členů a začít přípravy na 

vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2022. K tomuto tématu proběhla opravdu široká diskuse. 

VZO pověřilo předsedu pana Hniličku o oslovení předsedů , pána Hauznera a Ereta s tím, aby byla 

na začátku měsíce října svolána porada výborů odborových organizací působících v rámci VJ 

Plzeňsko.  

Zde by se měli jednotlivý členové vyslovit ke stávajícímu stavu ve VJ Plzeňsko, jednotlivých 

závodech a jednotlivých pracovištích a to nejen v otázce mezd. 

- předseda podal dostupné informace k akci Rako - Minerals Fest, která se uskuteční v Plasích 

v prostorech konventu v sobotu 11.září 2021. Všichni zaměstnanci již obdrželi počet jimi 

objednaných lístků s dalšími informacemi týkajících se dopravy , občerstvení, mapkou místa konání 

a programu.  

Pozor, dle informací je potřeba při vstupu předložit  Bezinfekčnost – tedy platné certifikáty o 

očkování, případně potvrzení o testu nebo potvrzení o proběhlé nemoci . Kdo nebude mít , nebude 

do areálu vpuštěn.  

Zaměstnanci, kteří si zároveň se vstupenkami domluvili i dopravu, budou vyzváni, aby toto 

předložili již na nádražích, kde jim bude po ověření předán náramek potvrzující jejich bezinfekčnost 

a budou tak mít volný vstup do areálu, bez dalších kontrol. Ti co mají vlastní dopravu, se pak budou 

musit prokázat přímo u vstupu.  

 Všechny, kteří se na akci přihlásili si tímto dovolujeme upozornit na podmínky pro vstup 

návštěvníků na akci RAKO MINERALS FEST (dle opatření Ministerstva zdravotnictví platných 

od 1. 9. 2021). 

mailto:karel.hnilicka@cz


Pro vstup na akci RAKO MINERALS FEST je nutné se prokázat jedním z následujících dokladů: 

 Potvrzením o očkování proti COVID-19; 

 Lékařským potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v uplynulých 180 dnech; 

 Potvrzením o negativním PCR testu, který není starší než 7 dní; 

 Potvrzením o negativním antigenním testu, který není starší než 72 hodin; 

 Negativním testem na přítomnost COVID-19 provedeným u dětí ve škole, který není 
starší než 72 hodin (doložený potvrzením školy či čestným prohlášením rodiče dítěte); 

 Dětem do dovršení 6 let věku je vstup umožněn bez omezení. 
 

Vzhledem k nutným kontrolám bezinfekčnosti Vás prosíme o včasný příchod. Splnění výše 

uvedených podmínek bude u všech vstupů na akci kontrolováno. Žádáme Vás proto, abyste si 

předem připravili doklady prokazující splnění některé z podmínek.  

V případě nepředložení dokladu prokazujícího splnění některé z výše uvedených podmínek 

nebude dané osobě umožněn vstup na akci. 

Vstup na akci také nemůže být umožněn osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění 

COVID-19.  

Kromě dětí do 6 let je po celou dobu akce nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest dle 

aktuálního nařízení (např. respirátor, nano rouška), kromě doby konzumace potravin, pokrmů, 

nápojů.  

Prosíme Vás také při čekání na vstup a po dobu akce o dodržování rozestupů. Vstup do areálu 

je možný již od 11 hodin. 

- opětovně byly projednávány výsledky letošních prověrek BOZP. K tomuto tématu opět proběhla 

široká diskuse.  VZO nechápe, jak je možné nechat ze strany majitele jednotlivé závody, zařízení, 

stavby, vozovky v celém závodu, ale i samotné pracoviště a to nejen pohledově, nechat dojít do 

stávajícího stavu. Vše toto hází velmi špatný dojem a to nejen u našich zaměstnanců, ale především 

u zákazníků, kteří nelibě hovoří o stavu v naší firmě.   

- hospodaření VZO od poslední porady, předložení hospodaření pokladny VZO za měsíc červenec, 
srpen . Výběr z České spořitelny ve výši 2 x 100.000,-Kč, byl vložen do pokladny.   
Celkem bylo  provedeno 48 plateb - VZO souhlasí 
 
-byl vyplacen jeden příspěvek ke svatbě ve výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí 
 
- od poslední porady bylo ze strany našich členů předloženo 12 nových žádostí o vyplacení 
příspěvku finanční podpory při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu 
z Podpůrného fondu OS STAVBA ČR,  v celkové výši 13.500,-Kč. Od počátku roku bylo již vyřízeno 44 
žádostí a vyplacen příspěvek v celkové výši 52.900,-Kč.  VZO souhlasí  
    
   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 šest našich členů, ve výši 15.000,-Kč ,VZO souhlasí. 
 
-VZO jako každoročně rozhodl o výši příspěvku LDT  pro děti našich členů a to ve výši 1.000,-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 2021. Na pozdě doložené žádosti 
nebude brán zřetel. 
 

- Hracholusky 2021 –   všechna čtyři připravené ubytovací zařízení byla o prázdninách plně 

obsazena. Bylo vydáno 41 poukazů.   
 

Po dohodě  nabízíme volné termíny v měsíci září  
K dispozici je ubytování v Mobilním domě v termínech   11.9. - 18.9.  a   18.9. - 25.9.  
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO p. Hniličky.                                                                                                                     
   
 Předseda předložil přítomným členům finanční náklady letošní sezóny  na Hracholuské přehradě , 
tedy výběr poplatku za zapůjčení a nutné finanční náklady na údržbu a opravy. VZO souhlasí. 
 
Jak již asi všichni víte, zakoupili jsme k Vaší rekreaci nový obytný karavan za cenu 177.000,-Kč. 
Předseda zajistil, dovoz, technickou kontrolu, nový český technický průkaz, značky a pojištění. Je 
opravdu luxusně zařízen a po malých úpravách a dovybavení elektrospotřebiči a nádobím věříme , 
že bude sloužit k Vaší plné spokojenosti.  
  
1. Dosavadní karavan, který jsme doposud používali na Hracholuskách bude z rozhodnutí VZO 
prodán a to za cenu 35.000,-Kč majiteli rekreačního střediska Keramika.  
 
-Hokej - permanentní vstupenky - jako každoročně bychom rádi zakoupily permanentní vstupenky 
na hokejová utkání  Plzeňského týmu na sezónu 2021/2022 a to v celkové výši cca 26.000,-Kč. Je tu 
ale jedno ale, tedy je tu určitý problém v nastavení nových pravidel ze strany hokejového klubu. 
Abychom vůbec dostaly zpět peníze za sezonu 2020/2021, musely jsme se vdát rezervace míst 
které máme více než 25 let. Čekáme tedy na 3.9., kdy bude zbytek míst dáno k volnému prodeji.   
 
Navíc jedna ze zpráv, která se k nám dostala byla, že  klub již dopředu sdělil , že za zápasy kam 
nebudou v sezoně 2021/2022 vpuštěny diváci z důvodu státního zákazu , nebudou kupujícím 
vráceny peníze. Toto považujeme za neakceptovatelné.  
 
   V případě, že se VZO rozhodne tyto permanentky zakoupit, bude mít samozřejmě zapůjčení 
těchto vstupenek opět stejná pravidla jako v loňském roce. Tímto 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.       
 
    Jen pro zajímavost, není žádným tajemstvím , 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.                                                
- jak jistě víte připravujeme tradiční jednodenní zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. O 
zájezd zatím projevilo zájem 37 osob. Je tedy ještě možno obsadit poslední tři místa.  
 



-dále jsme pro Vás připravili v termínu 26.9.2021 od 17:00 hod. možnost navštívit s výraznou 
slevou vystoupení Zdeňka Izera – Na plný pecky. Toto se uskuteční v Kaznějovském mini kulturním 
domě. Ještě je možno obsadit několik volných míst.  
 
-pro měsíc červenec a srpen, jsme pak pro Vás připravili možnost , a to opět s výraznou slevou, 
navštívit podzemí starých kaolinových dolů v Nevřeni. Na návrh předsedy je tato akce prodloužena 
do konce měsíce září 2021. Dáváme tedy ještě možnost navštívit toto kouzelné místo. 
Doporučujeme zajistit si telefonickou reservaci. 
 
-v měsíci listopadu bychom rádi , tedy v případě Vašeho zájmu a s ohledem na situaci okolo COVID 
19 uskuteční opět turnaj v Bowlingu v Třemošné. Termín bude včas upřesněn.  
 
-předseda předložil 9 žádostí o vyplacení půjčky ve výši 10.000,-Kč s fondu VZO  a to v celkové   výši 
90.000,-Kč.    VZO souhlasí. 
 
-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals.cz – k dnešnímu datu bylo 
zaznamenáno 70 480 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, 37 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.   
 
 
 
 

Zapsáno v Kaznějově  2. 9. 2021      Za VZO OS STAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Bílek Bohumír              předseda Karel Hnilička 

http://www.zolbminerals.cz/

