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 11. 11. 2021

Přítomni: Hnilička, Mašát, Toncar, Polcar, Bílek, Kožíšek, Blaňár, Hejtmánek, Běžel, Blaňárová
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 Blaňára Richarda

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal

- přítomní byli předsedou seznámeni se všemi jednáními týkajících se kolektivní smlouvy pro rok
2022. Předseda přeložil návrhy odborových organizací spadajících pod KOO LB Minerals a
připomínky a návrhy vedení LB Minerals.
Hlavním bodem letošního vyjednávání bylo vyjednání navýšení mezd.
Z diskuse vyplynulo, že se zaměstnanci v letošním roce aktivně zapojili a předávají na jednotlivých
pracovištích svým zástupcům ve VZO svoje návrhy a připomínky.
Předseda upozornil, že část těchto požadavků je v dané chvíli neuskutečnitelná, i když tyto návrhy
plně v dnešní ekonomické situaci chápe.
Předseda přítomné seznámil s posledním jednáním k tomuto tématu, které se uskutečnilo ve
středu 10.11. za účasti ekonomického ředitele Ing. Bárty, našeho pana ředitele Ing. Zimy , předsedy
naší odborové organizace pana Hniličky a předsedů sesterských organizací pánů Hauznera a Ereta.
Byl zde předložen jak návrh vedení, tak společný návrh zastupujících odborových organizací .
K tomuto proběhla dlouhá diskuse, kde si vyměňovali přítomní svoje názory a odůvodňovali svoje
požadavky. Na závěr se přítomní domluvili na konečném řešení. V tomto společném návrhu , který
bude předložen ke schválení jednotlivým VZO bylo domluveno následovné.

Navýšení tarifů bude uděláno tak, aby u většiny zaměstnanců s hodinovým tarifem došlo
k navýšení v úrovni 10,- Kč/hod. U zaměstnanců, kde k takovému navýšení nedojde (cca
20 zaměstnanců) bude důvod vysvětlen nadřízeným pracovníkem nebo přímo ředitelem
VJ.
K úpravě výměrů dojde v měsíci únoru 2022, s platností od 1. 2. 2022.
VZO toto projednal a opravdu po bouřlivé diskusi, souhlasí s tímto návrhem.

-předseda zodpověděl veškeré otázky, týkající se formy vyplacení finančních prostředků pro rodinu
naše zemřelého člena.
Podrobně byly vysvětleny veškeré finanční příspěvky v celkové výši cca 95.000,- Kč . VZO souhlasí.
-předseda seznámil přítomné s průběhem a programem sněmu OS STAVBA ČR.
-předseda pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole výsledky hospodaření a pokladny naší
odborové organizace za měsíc říjen a část měsíce listopadu– VZO souhlasí.
-bylo předloženo 9 žádostí našich členů o finanční podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti
z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 10.000,- Kč . VZO souhlasí.
-byla předložena žádost našeho člena o vyplacení finanční částky 3.000,- Kč za narození dítěte, VZO
souhlasí.
-vyúčtování a uhrazení dopravy zájezdu do Litoměřic ve výši 12.300,- 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.
-předloženy žádosti dvou zaměstnanců o vstup do naší odborové organizace. VZO souhlasí.
-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals.cz – k dnešnímu datu bylo
zaznamenáno 71 120 otevření.
- předseda VZO předal dárkový balíček a malý dárek našemu členu panu Vladimíru Jindrovi,
který odešel ke konci měsíce října do starobního důchodu.
- na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil žádosti o vyplacení
finančních prostředků za členství našich členů v celkové výši 5.000,-Kč. VZO souhlasí.

Zapsáno v Kaznějově 11. 11. 2021
Ověřil: Blaňár Richard

Za VZO OSSTAVBA ČR
LB MINERALS a.s.
předseda Hnilička Karel

