
 

 

Kontrola Plánu činnosti Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje na rok 

2020 

 

1. Pravidelné schůze výboru se budou konat po zasedání správní rady nebo členské 

schůze svazu, případně po jednání krajských manažerů v Praze na ústředí. 

Předpokládané termíny jsou 14.2.; 28.5.; 24.9.; a 10.12.. Místo jednání a čas bude 

upřesněn. 

Byly prováděny jednání manažerů 18.2,26.5,22.9 v Praze a videokonferenci 8.12. . 

Následně se uskutečnily regionálních porady výborů a to 20.2, 28.6, 24.9, a 15.12. 

Mimo tyto termíny se výbory sešly ještě na výjezdním zasedání v Praze 7.2, dále 

v kanceláři krajského manažera 6.8 a 10.9. Z jednání byl pořízen zápis. 

 

2. V průběhu ledna až února proběhne neformální jednání výborů RSS 

Královéhradeckého a Pardubického kraje s vedením SPS. Toto jednání by se mělo 

uskutečnit v Praze.  

Jednání v Praze se uskutečnilo 9.1, kde byl předseda a krajský manažer, dále 7.2 

za účasti i ostatních členů výboru. 

 

3. Mimořádné schůze se mohou konat vždy v případě, že kdokoliv ze členů výboru o 

takovouto mimořádnou schůzi v dostatečném předstihu požádá. 

Mimořádná schůze se nekonala. Konala se však krajská konference, která byla 

společná pro kraj Pardubický i Hradecký. Konference se zúčastnil  prezident SPS 

ing. Nouza. Kromě hodnocení současného stavu a plnění plánu  práce se jednalo i 

o budoucnosti Svazu a to nejen v podmínkách pandemie. Z konference je pořízen 

zápis a usnesení. Konference zároveň byla volební  a v průběhu byl schválen výbor 

v původním složení. Členům výboru bylo poděkováno za aktivní práci ve výboru. 

Dále byli delegováni zástupci na celostátní schůzi a kandidáti do svazových 

orgánů. Celostátní schůze se z důvodu pandemie nekonala a byla přesunuta do 

roku 2021. 

 

4. Propagace činnosti SPS a Krajské stavební společnosti SPS s cílem získávání dalších 

členů. 

Jednali jsme s náměstkem hejtmana Kortyšem, zúčastnili jsme se setkání 

středních odborných škol v Rybitví. Jednali jsme o možné spolupráci s krajskou 

hospodářskou komorou.  

 

5. Hlavní aktivity společnosti budou zaměřeny zejména na: 

Krajská stavební společnost SPS Pardubického kraje 
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- pokračování v aktivní účasti v činnosti Krajské tripartity, 

- další rozšiřování spolupráce s ČKAIT, hosp. komorou a krajským úřadem Pk. 

 

 Krajský manažer se zúčastnil jednání VH ČKAIT, kde vystoupil v diskuzi. Jednali 

jsme s krajskou hospodářskou komorou o možné spolupráci 

 

8.  Naši členové se budou aktivně účastnit nabízených vzdělávacích akcí, seminářů a   

exkursí,  na kterých se i RSS  Svazu organizačně podílí. 

     Členové se účastnili přednášek pořádaných  OK ČKAIT Pardubice a Hradec Králové.  
     Provedli jsme společné odborné setkání se projekčně stavební firmou Chládek a                 

Tintěra.  Naši členové i přes složitou situaci se navštívili výstavu FOR ARCH. 
 
9.  Prohloubíme spolupráci s odbornými středními školami a budeme se aktivně 

podílet na pořádání akcí typu spolupráce firma-škola. 

     Jednali jsme s odbornými školami ve Vysokém Mýtě, Dobrušce, Chrudimi, 
Pardubicích –Rybitví  

 
10.  Budeme se aktivně podílet na vyhlášení a průběhu jubijeního 10. ročníku SKILL ve 

Vysokém Mýtě. 
 
     SPS byl garantem a donátorem akce SKILL,  jubilejního 10. ročníku. V komisi zasedl 

ing. P. Vacek. Publikovali jsme o soutěži odborný článek. 
 
    Mimo úkoly z plánu práce jsme se ještě podíleli na soutěži  živnostník a firma roku 

Pardubického kraje, kde krajský manažer pracoval v hodnotitelské komisi. Akce 
proběhla v Pardubicích 19.9. Bohužel i do regionální  činnosti velmi negativně 
zasáhla pandemie, což se projevilo zejména na práci firem. V průběhu této 
pandemie jsme řešili mnoho otázek týkajících se činnosti a někdy i vůbec přežití. 
 

Vypracoval: Vladimír Mazura 

 

V Hradci Králové 3.1.2021 


