
  Plán práce SPS v MSK na 1. pololetí 2022 

1 

 

             Krajské pracoviště SPS v MSK, OSTRAVA !!! 
Oldřišovská 765     Tel.:    Tesařík:  +420 725 752 907  

747 28 Štěpánkovice - Svoboda   e-mail: tesarik.pa@seznam.cz; tesarik@ridera-stavebni.cz 

             

 

PLÁN PRÁCE SPS v MSK na I. pololetí roku 2022 
                             

Leden:     

                   

1. Aktualizace webových stránek SPS stavebních společností v MSK 

 

2. Komunikace Krajského manažéra se zástupci stavebních společností SPS v MSK 

k prezentaci významných stavebních zakázek na webových stránkách SPS 

 

3. Aktualizace oficiálních identifikačních dat stavebních společností MSK, členů SPS 

v databázi FIS SPS 

 

4. Koordinační komunikace KM (osobní, peer e-mail, mobil a rolam) s předsedou 

krajské rady (KR), členy KR a zástupci stavebních společností SPS v MSK k: 

 

● Vyhodnocení činnosti SPS v MSK za rok 2021“ a k stanovení Plánu činnosti 

na 1. pololetí roku 2022 

● Operativní zajištění provedení „Průzkumu“  k problematice nárustu cen 

stavebních materiálů v roce 2021 (průzkum zaměřen na účinnost navržených 

opatření expertní skupinou URS a RTS 

● Schválení Plánu práce SPS v MSK na I. pololetí 2022.   

 

5. Komunikace předsedy Krajské Rady (PKR) a krajského manažéra (KM) SPS v MSK 

se členy vedení MSK a Města Ostrava (p. Káňa – MSK a pí. Bajgarová MěO - rozsah 

schválených Investičních plánů pro stavební zakázky v roce 2022) 

● Seznámení zástupců členské základny s těmito Investičními plány  

 

6. Organizační schůzka SPS v MSK se spol. PULARY a členy organizačního výboru 

k vyhlášení soutěže „Stavba MSK 2021“, organizační zajištění, legislativní změny 

soutěžních podmínek, zpracování „Žádosti o Dotaci“ z rozpočtu MSK na soutěž 

Stavba MSK 2021. 

 

 

Únor: 

 

1. Kontrola stávajících dat a aktualizace web stránek SPS v MSK 

 

2. Zpracování závěrečné „Zprávy z průzkumu“ dopadů navýšení cen stavebních 

materiálů a služeb v roce 2021 na stavební společnosti MSK, členy SPS a 

vyhlašovatele Veřejných zakázek – Město Ostrava a Krajský úřad MSK.  
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3. Operativní komunikace (osobní, peer e-mail, mobil a rolam) PKR a KM se členy KR a 

zástupci stavebních společností SPS v MSK  

(témata: členská základna, přihlášky nových oslovených firem k členství, výše 

příspěvků, oslovení - účast členů SPS v soutěži Stavba MSK 2021, opakované oslovení 

- účast členů SPS v Projektu „Stavíme na vědomostech“).               

 

4. Společná schůzka PKR SPS v MSK s předsedy Hospodářské komory a ČKAIT v 

MSK   

 

5. Operativní schůzka členů výboru a hodnotící komise soutěže Stavba 2021 MSK 

k výběru a oslovení stavebních společností, projektantů a municipalit MSK k účasti a 

přihláškám do soutěže. 

 

6. Řádné zasedání KR SPS v MSK, jednání Krajské rady SPS v MSK rozšířené o 

pozvané zástupce členské základny 

Termín bude stanoven operativně, dle aktuální situace s COVID 

 

 

Březen: 

 

 

1. Organizační schůzka členů výboru soutěže Stavba 2021 MSK k účasti a přihláškám, 

vyhodnocení přihlášených staveb a společností dle kategorií soutěže  

 

2. Operativní komunikace (osobní, peer e-mail, mobil a rolam) PKR a KM se členy KR a 

zástupci stavebních společností SPS v MSK  

(témata: členská základna, přihlášky nových oslovených firem k členství, výše 

příspěvků, oslovení - účast členů SPS v soutěži Stavba MSK 2021, operativní 

záležitosti dle požadavků okresních předsedů (OP) 

● Operativní zajištění a schválení nominace stavební společnosti MSK do 

soutěže „Firma roku“ členy KR SPS v MSK 

● Operativní zajištění a schválení nominace zástupce/ců členské základny SPS 

v MSK do soutěže „Manažer roku“ členy KR SPS v MSK 

               

 

3. Porada krajských manažérů SPS v MSK s TŘ 

T: Praha 15.3.2022 (osobní / on line – dle situace s COVID) 

 

 

Duben: 

  

1. Aktualizace webových stránek SPS stavebních společností v MSK 

 

2. Operativní schůzka členů výboru soutěže Stavba MSK 2021 k průběhu a hodnocení 

soutěže (KM) 

 

3. Komunikace k zajištění přípravy a podpisu „Smlouvy o dotaci“ SPS s MSK na úhradu 

nákladů soutěže Stavba MSK 2021 
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4. Operativní komunikace (osobní, peer e-mail, mobil a rolam) PKR a KM se členy KR a 

zástupci stavebních společností SPS v MSK  

(témata: členská základna, přihlášky nových oslovených firem k členství, výše 

příspěvků, oslovení - účast členů SPS v soutěži Stavba MSK 2021, operativní 

záležitosti dle požadavků OP)               

 

 

Květen: 

 

1. Operativní komunikace (osobní, peer e-mail, mobil a rolam) PKR a KM se členy KR a 

zástupci stavebních společností SPS v MSK  

(témata: členská základna, přihlášky nových oslovených firem k členství, výše 

příspěvků, oslovení - účast členů SPS v soutěži Stavba MSK 2021, operativní 

záležitosti dle požadavků OP)               

 

 

Červen: 

 

1. Operativní komunikace PKR a KM (osobní, peer e-mail, mobil a rolam) se členy KR a 

zástupci stavebních společností SPS v MSK  

(témata: členská základna, přihlášky nových oslovených firem k členství, výše 

příspěvků, oslovení - účast členů SPS v soutěži Stavba MSK 2021, operativní 

záležitosti dle požadavků OP)               

            

2. Stanovení Plánu činnosti na II. pololetí roku 2022 

 

3. Řádné zasedání KR SPS v MSK, jednání Krajské rady SPS v MSK rozšířené o 

pozvané zástupce členské základny 

Termín bude stanoven operativně, dle aktuální situace s COVID 

  

 

 

Operativní komunikace se zástupci členských stavebních společností a firem SPS v MSK 

budou vedena PKR, KM vždy za účelem zkvalitnění práce společnosti SPS, jakož i se 

zástupci stavebních společností a firem MSK za účelem jejich oslovení a získání k účasti 

(členství) ve společnosti SPS v MSK 

 

Pravidelná účast jmenovaných zástupců SPS v MSK v expertních skupinách SPS 

 

V průběhu I. pololetí 2022 bude výše uvedený Plán práce SPS v MSK na I. pololetí roku 

2022 průběžně doplňován a aktualizován na základě aktualit, resp. úkolů a doporučení 

z vedení SPS, jakož i podnětů členů KR, okresních předsedů a zástupců z členské základny 

SPS v MSK a aktuální situace s vývojem epidemie COVID. 

 

Plán práce SPS v MSK byl projednán a schválen členy KR SPS v MSK peer rolam 

mimořádným jednáním Krajské rady SPS v MSK dne 28.1.2022  

 

 

       Ing. Kamil Bednář, v.r. 

                                                                                   předseda KR SPS v MSK  
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V Ostravě dne 31.1.2022 

Zpracoval: Ing. Pavel Tesařík, krajský manažér SPS v MSK 

 

Obdrží: TŘ SPS, členové Krajské rady SPS v MSK, předsedové Okresních společností SPS 

v MSK, http: // www.rssmsk.sps.cz             

 

http://www.rssmsk.sps.cz/

