Regionální stavební společnost SPS Královéhradeckého kraje

Kontrola Plánu činnosti Regionální stavební společnosti SPS Královéhradeckého
kraje na rok 2020

1. Jednání výboru Regionální stavební společnosti plánujeme pravidelně následně po zasedání
představenstva SPS resp. krajských manažerů. Termíny upřesňujeme aktuálně, podle
časových možností členů, cca 20 dní předem. 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 videokonference 8.12.
Vždy po konání schůzky manažerů 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.
Konala se krajská konference, která byla společná pro kraj Pardubický i Hradecký.
Konference se zúčastnil prezident SPS ing. Nouza. Kromě hodnocení současného
stavu a plnění plánu 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 novém složení. Výbor byl posílen pí Vrbovou
z Alufrontu Nové Město n. Metují. 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.
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. Tradičně navazujeme na spolupráci s oblastními kancelářemi ČKAIT a ČSSI. Pravidelně první
pondělí v měsíci se krajský manažer účastní a bude účastnit jednání oblastního výboru ČKAIT.

Krajský manažer se zúčastnil jak jednání výboru OK ČKAIT, ale také VH ČKAIT
5.1.2020. Na VH přednesl příspěvek o spolupráci obou společností a zároveň
informoval o soutěži stavba roku.
4. V březnu v rámci koordinace s krajským úřadem, komorou CKAIT a ČSSI bude vyhlášen další
ročník soutěže Stavba roku 2020 královéhradeckého kraje. Uzávěrka podání přihlášek bude
v závěru června a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v podzimním termínu. Termín
bude stanoven v souladu a s koordinací a pod patronací krajských orgánů.

Soutěž byla vyhlášena pod záštitou hejtmana. Do soutěže se přihlásilo celkem 15
staveb. Slavností vyhlášení proběhlo 31.9 v sále arch. Letzela na Krajském úřadě. Byla
udělena 1 hlavní cena, celkem 4 čestná uznání a 1 čestné uznání poroty.
5. V rámci spolupráce s ČKAIT a ČSSI budeme se podílet na vydávání časopisu Zpravodaj.
V případě dohody se spolupracujícími společnostmi pověsíme tento zpravodaj na stránky SPS
aby byl dostupný všem našim členům.

Podíleli jsme se na tvorbě časopisu Zpravodaj a otiskli jsme v něm odborné články.
Pokud byl dostupný adresář, rozeslali jsme časopis naší členské základně.
6. Naši členové se budou aktivně účastnit nabízených vzdělávacích akcí, seminářů a exkurzí, na
kterých se i RSS Svazu organizačně podílí.

Členové se účastnili přednášek pořádaných OK ČKAIT Pardubice a Hradec Králové.
Provedli jsme společné odborné setkání s projekčně stavební firmou Chládek a
Tintěra. Naši členové i přes složitou situaci se navštívili výstavu FOR ARCH.
7. Nadále budeme rozvíjet spolupráci s místními samosprávnými orgány jako jsou magistrát
města HK, obecní úřady, hejtmanství a pod.
Krajský manažer opakovaně jednal s investičním náměstkem magistrátu HK ing. Bláhou ,
starosty města Třebechovice(22.6.), Deštné (2.9.), dále s hejtmanem p. PhDr. Štěpánem,
krajským radním pro investice p. Klímou, ředitelem krajské hospodářské komory p. Zelenkou
(19.5.)a dalšími.
8. Chceme neustále udržovat úzké kontakty se stavebními školami v kraji. Naše spolupráce
spočívá v podpoře propagace ke studiu, a to hlavně pro nábory studentů na učební obory.
Školám poskytujeme a budeme pro tyto účely poskytovat panely s prezentací staveb, které
se účastní zmiňované soutěže o Stavbu roku. Výstavy na školách jsou putovní a slouží v rámci
Dnů otevřených dveří a náborů žáku na stavební obory. Snažíme se podílet na poskytování
možností praktické výuky ve stavebním procesu u členských firem. Praktici z firem jsou zváni
vedením škol k účasti na školních akcí i k slavnostním příležitostem, jako jsou předání
závěrečných vysvědčení a ocenění.
V průběhu roku jsme opakovaně mimo jiné jednali s řediteli SOŠ, VOŠ a OU např. ing.
Burešem, ing. Nepokojem a RNDr. Věrou Svatošovou. Vyšší úroveň spolupráce
výrazně narušila pandemie.
9. Zaměříme se směrem k členům na prosazení většího zájmu pro akce v rámci DSA. Dny
otevřených dveří na stavbách chápeme jako účinnou propagaci stavebnictví. Budeme účinněji
přesvědčovat investory ke spolupráci v tomto směru. Na základě dobrých zkušeností
z krajových kol soutěží Firma roku a Živnostník roku, budeme opět doporučovat naše
zástupce do hodnotitelských komisí.
Dny otevřených dveří ani podobné akce se díky pandemii neuskutečnily. Krajský manažer se
zúčastnil vyhodnocení krajských soutěží živnostník roku a firma roku. Vyhodnocení se konalo
17.9 v Hradci Králové a krajský manažer byl zároveň členem hodnotitelské komise.

10. Ve větší míře budeme budovat spolupráci s odbornými útvary krajů a krajských
hospodářských komor. Zúčastníme se akci pořádaných krajskou hospodářskou komorou
v oboru středoškolské výuky, odborných seminářů a školení.
Spolupráce s municipálními orgány aktivně pokračovala, bohužel kvůli pandemii nebyly
realizovány plánované společné akce. Ke konci roku se navíc projevilo snížení aktivit ze
strany krajských orgánů z důvodu voleb. V závěru roku se nám podařilo obnovit spolupráci a
jednání s novým hejtmanem je připraveno hned z kraje nového roku.

11. Zástupci členů RSS společně s manažerem SPS se opakovaně zaměří na problém získávání
nových, hlavně pak řádných členů. Znovu vytipujeme a oslovíme představitele společností a
také i malé stavební firmy. Při osobních jednáních a také v rámci námi pořádaných akcí,
chceme přispět ve snaze rozšíření členské základny.
Podařilo se nám během roku získat jednoho nového člena a to firmu Stylbau. Stavební firmy
se v tomto období musely vyrovnávat z daleko složitějšími úkoly. Naše informovanost
v mnoha případech pomohla řešit vzniklé situace a byli jsme opakovaně kladně za tuto
činnost hodnoceni.
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