
Zápis č. 54/2020 

ze zasedání výboru „Krajské stavební společnosti Zlín“ konané dne 6.10.2020 

 v zasedací místnosti společnosti MSI s.r.o. Zlín, nám. T.G. Masaryka 1281 

 

 

Čas jednání : 14.00 – 15.30 hod. 

 

Přítomni : Ing. Jindřich Ešler, pí. Irena Kratochvílová, Bc. Martin Navláčil jr., p. Zdeněk Hoza, 

                 p. Jaroslav Pleca, Ing. Tomáš Hlavička, Ing. Jaromír Korvas, Ing. Rostislav Vacula 

 

Omluveni : Ing. Vojtěch Indruch, Ing. Milan Velecký, Ing. Pavel Havlík 

                    

 

Program : dle pozvánky 

 

1. Jednání výboru KSSP zahájil Ing. Jindřich Ešler. Přivítal přítomné a předal slovo krajskému 

manažerovi. 

 

2. Jednání z porady manažerů 

Krajský manažer informoval výbor KSSP o projednávaných otázkách na poradě manažerů 

- Situace ve stavebnictví 

- Situace ve stavebních firmách v důsledku COVID 

- Finanční prostředky na dostavbu dopravní infrastruktury 

- Bytová výstavba – doporučení Svazu měst a obcí ČR, SPS a SČMBD – oživení bytové 

výstavby 

- Stavební legislativa 

- Krajské konference – viz samostatný bod 

- Členská základna SPS 

Příloha č. 1 – zápis z porady 

 

3. Stavba roku 2019 ZK 

Vyhlášení výsledků proběhlo dne 15.9.2020 na zámku v Holešově. Účast cca 340 lidí. Celkový 

průběh je webových stránkách kraje. 

 

4. Stav členské základny, placení členských příspěvků 

Stav členské základny k 1.9.2020 je 32 přihlášených firem. Členství ukončila firma ZEVOS 

Uherský Brod, u firmy Stavosvit došlo ke zrušení firmy Stavosvit a.s. a přihlášení nové firmy 

STAVOSVIT MP service. Dále vstoupila do SPS firma Polaštík – realizace staveb Slušovice a 

firma Repavia Zlín. Všechny firmy uhradily členské poplatky ve stanovené výši a v termínu. 

 

5. Příprava krajské konference KSSP 

Krajská konference je kompletně připravena. Je proveden návrh na delegáty na členskou schůzi 

SPS a návrh kandidátů do správní rady. Je zpracován návrh na usnesení. 

Vzhledem ke stávající karanténní situaci byl zaslán dopis prezidentovi SPS ohledně odložení 

krajské konference na náhradní termín. Po odpovědi bude přijato stanovisko. Výbor KSSP je 

jednoznačně pro odložení a zajištění konference v náhradním termínu. Návrh kandidátů na 

členskou schůzi SPS a návrh kandidátů do správní rady – viz příloha č. 2. 

 

6. Rozšiřování členské základny 

Nové firmy přihlášené v letošním roce – Polaštík – realizace staveb, Repavia Zlín. 

 

7. Setkání poslanců a senátorů 

Tato akce je rovněž připravena, ale vzhledem ke stávající pandemické situaci bude v termínu 

20.10.2020 zrušena a přeložena na náhradní termín. Uskutečnění této akce je nutné i vzhledem 

k povolební situaci ve Zlínském kraji. 



 

 

8. Diskuze 

Ke všem projednávaným bodům byla bohatá a rušná diskuze. Z této diskuze vyplynulo : 

- Usilovat o zrušení kurzarbeitu – stavební firmy žádné dotace na covid nedostanou, proč by 

jiné firmy měly být zvýhodňovány 

- Souhlas výboru s odložením krajské konference a přeložením na příznivější dobu 

- Rovněž uskutečnit akci „Setkání poslanců a senátorů“ na jiný vhodnější termín 

- Zda je možnost zajistit výuku českého jazyka pro zahraniční pracovníky – doporučení – 

obrátit se na firmu PROFIMA Zlín, která zajišťuje školení. 

Dále byl výbor seznámen s akcí „Den otevřených dveří na stavbách ZK“. Tento se v letošním roce 

neuskuteční a jako náhrada bude na webových stránkách kraje uveden záznam o průběhu akce 

„Revitalizace kolonády Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích“, která obdržela cenu 

hejtmana Zlínského kraje. 

 

Byla provedena kooptace do výboru KSSP namísto p. Martina Navláčila st. bude ve výboru Bc. 

Martin Navláčil jr. Kooptace byla provedena dle stanov KSSP. 

 

9. Závěr 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.30 hod. 

 

Příští výborová schůze se bude konat 15.12.2020. 

Schůzi zakončil krajský manažer SPS, poděkoval přítomným za účast. 

 

 

 

       Zdeněk Hoza v.r. 

       krajský manažer SPS Zlín 

 

 

Ve Zlíně dne 7.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

• členové výboru KSSP 

• Ing. Jiří Nouza, prezident SPS 

• Ing. Pavel Ševčík Ph.D. – technický ředitel SPS 

• Ing. Petr Jaroš – žádost o zveřejnění na webových stránkách kraje 
 

 

 


