Plán činnosti Regionální stavební společnosti SPS Královéhradeckého kraje na rok 2021

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.
2. V průběhu ledna až února proběhne neformální jednání výborů RSS zastoupené krajským
manažerem s vedením magistrátu HK a hejtmanem KHK.
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.
pokud se z důvodu pandemie vůbec uskuteční.
4. V březnu v rámci koordinace s krajským úřadem, komorou CKAIT a ČSSI bude vyhlášen 18.
ročník soutěže Stavba roku 2021 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.
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.
6. Naši členové se budou aktivně účastnit nabízených vzdělávacích akcí, seminářů a exkurzí, na
kterých se i RSS Svazu organizačně podílí a to i formou videokonferencí. Opět budeme

účastni pořádání a vyhodnocení soutěže firma a živnostník roku v kraji.
7. Nadále budeme rozvíjet spolupráci s místními samosprávnými orgány jako jsou magistrát
města HK, obecní úřady měst a obcí, hejtmanství a pod. Cílem je dosáhnout na základě
uzavřených memorand pravidelné setkávání a výměnu informací v oblasti stavebnictví.
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 akcích i k slavnostním příležitostem, jako jsou předání

závěrečných vysvědčení a ocenění.
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, vč. projektu firma - škola. Na základě
dobrých zkušeností z krajových kol soutěží Firma roku a Živnostník roku, budeme opět
doporučovat naše zástupce do hodnotitelských komisí.

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.

11. Budeme aktivně a rychle přenášet informace z ústředí do členské základny, s cílem,
co nejlépe a do hloubky informovat členskou základnu o opatřeních potřebných
k činnosti firem.

12. 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 k rozšíření členské základny.
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