
 

 

 

Plán činnosti Krajské  stavební společnosti SPS Pardubického kraje na rok 2021 

 

 

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 jednání krajských manažerů jsou 16.3.; 15.6.; 21.9. a 

14.12.. Následně proběhnou jednání výboru a to 18.3.; 17.6.; 23.9.; a 16.12. Místo 

jednání a čas bude upřesněn. 

 

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

takovouto mimořádnou schůzi v dostatečném předstihu požádá. 

 

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

členů. 

 

4. Hlavní aktivity společnosti budou zaměřeny zejména na: 

- pokračování v aktivní účasti v činnosti Krajské tripartity, 

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

Budeme jednat s 1. náměstkem hejtmana p. Kortyšem o spolupráci. K tomu 

využijeme memoranda o spolupráci s AKO 

 

5.  Budeme spolupracovat při sestavování plánu přednášek ČKAIT v oboru 

stavebnictví a aktivně se jich účastnit. Zúčastníme se aktivně VH ČKAIT, kde 

nadneseme možnosti spolupráce. 

 

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

exkursí a soutěží na kterých se i RSS  Svazu organizačně podílí.  

 

7.   Prohloubíme spolupráci s odbornými středními školami a budeme se aktivně 

podílet na pořádání akcí typu spolupráce firma-škola. 

 

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

Vysokém Mýtě. 
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9.     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.    
 

10.   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. 

 

11.  Aktivně se zapojíme do pořádání a vyhodnocení soutěže stavba roku 

Pardubického kraje 2021. 

 

 

 

 

V Hradci Králové, 5. 1. 2021 


