
 

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  12.5.2022 
Přítomni:  Hnilička, Mašát, Blaňár,  Blaňárová, Toncar, Polcar, Hejtmánek, Kožíšek, Zelenka   
                                                                                                                   

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 Polcar Václav 

 

1. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-předseda uvítal přítomné a VZO zhodnotil zadané úkoly a situaci od poslední porady. K otázce 

situace návrhů naší odborové organizace k úpravě mezd části zaměstnanců bylo sděleno, že tuto 

situaci na náš návrhu řeší předseda KOO pan Hauzner s ekonomickým ředitelem Ing. Bártou.  

 

-VZO na základě žádosti zaměstnavatele projednal skončení pracovního poměru u dvou našich 

zaměstnanců a to ze zdravotních důvodů. VZO po diskusi souhlasí. 
 

- výsledky Konference - členské schůze ze dne14.4.2022 

            Materiály, které mají Vaši zástupci u sebe k disposici:  
            Zákoník práce 

Pracovní a odborové výročí za rok 2022 
Statut podpůrného fondu OS STAVBA ČR 
Řád právní pomoci OS STAVBA ČR 
Materiály z Konference VZO 2022 
Kolektivní smlouva pro rok 2022 
Stanovy odborové organizace 2022 
Výhody pro zaměstnance z kolektivní smlouvy 2022 
Výpočet dovolené 
Seznam výročí 50 a 60 let pro rok 2022 
Kolektivní smlouva vyššího stupně 2019 -2024 
Zásady hospodaření VZO 2022 
Čestné prohlášení člena VZO 

            
-   předsedou byly  předloženy šestnáct žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve celkové  výši 21.000,-Kč. VZO souhlasí . 
Peníze byly zaslány na účty žadatelů. Opětovně upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, 
že je potřeba aby v případě zájmu o využití tohoto příspěvku předložili žádost  předsedovi VZO p. 
Hniličkovi.      
 

mailto:karel.hnilicka@cz


- na základě informací správního ředitele Lasselsberber, s.r.o. Ing. Voráčka, upozorňujeme 
zaměstnance, že v rámci zaměstnaneckých benefitů jsme pro Vás připravili možnost nákupu 
keramických obkladů RAKO a stavební chemie RAKO SYSTEM na našem eshopu www.rako.cz s 20 
% slevou. Zboží Vám doručíme kamkoli v rámci České republiky. V případě objednávky nad 2 000,- 
Kč máte dopravu zdarma. Veškeré dotazy spojené s e-shopem Vám zodpovíme na zákaznické lince 
800 303 333 nebo na emailu info@rako.cz .  
V průběhu května 2022 obdržíte aktivační e-mail s informacemi ke zřízení účtu (ten lze aktivovat i 

později).  

-na konci měsíce dubna byly vyúčtovány a vyplaceny příspěvky pro děti našich členů na lyžařské 
kurzy ve výši 1.000,-Kč. na jedno dítě.  VZO souhlasí.                                                                       
 

   -předseda předložil přítomným kompletní výsledek vyplácených hotovostních finančních 

prostředků z pokladny naší odborové organizace za měsíc duben a část měsíce května 2022. 

 

-byly předloženy materiály týkající se účtů naší odborové organizace za měsíce leden ž duben 

2022. VZO souhlasí.                                                                       
 

- roční prověrky BOZP ve VJ Plzeňsko – Kaznějov 9.května, Horní Bříza 16.května 2022 
  

- 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.  
                                                                                                              
-   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.  
Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně 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  v celkové výši 5.000,-Kč. 
 
-Hracholusky 2022 – neustále pracujeme na přípravách , opravách a doplnění potřebného 

materiálu. Byly předloženy veškeré požadavky na další potřebné opravy a dokoupení tohoto 
majetku. 
 
K dnešnímu dni je tedy možno ještě využít tyto poslední volné termíny:                                                               
Mobilní dům :  11.6-18.6 a  2.7.–9.7.  
Stany:  2 stany: 3.9.-10.9.      
Karavan:  11.6.-18.6. ; 3.9.-10.9.  a 10.9.17.9.     

 
Zájemci se mohou nahlásit u předsedy p. Hniličky na tel. 602 268 214.  
 
-dle dohody byla provedena kontrola a oprava našeho výčepního zařízení v celkové výši 3.983,-Kč. 
VZO souhlasí.                                                                       
 
-v pátek 13.5. se uskuteční zájezd na výstavu HOBBY do českých Budějovic. 
 
-byly předloženy dvě žádosti ze strany zaměstnanců o přijetí do naší odborové organizace. VZO 
souhlasí.                                                                         
 
 
Zapsáno v Kaznějově 12.5.2022    Za VZO LB MINERALS a.s.     
 ověřil: Polcar Václav                                  předseda Hnilička Karel 

http://www.rako.cz/
mailto:info@rako.cz

