ZÁPIS
KRAJSKÉ KONFERENCE
Svazu podnikatelů ve stavebnictví Krajská stavební společnost pro Olomoucký kraj
Z

Místo konání : Olomouc, zasedací místnost společnosti IDS a.s.
Datum konání : 14.10.2021
Čas konání
: 13:00 – 15:00 hod.
Počet přítomných : 11 osob (dle prezenční listiny)

1. Po zahájení Konference a přivítání přítomných účastníků jednání předsedou výboru
KSS Ing. Petrem Buchtou provedl Ing. Josef Petržela – místopředseda výboru KSS,
pověřený vedením a řízením Konference, odsouhlasení programu jednání dle
Pozvánky a zaslaných písemných podkladů elektronickou poštou.
2. V dalším byla provedena volba Mandátové + volební komise – předseda Petr Zdráhal
a volba Návrhové komise – předseda Bc. David Schneider.
3. Dále dle programu vystoupil předseda Výboru KSS – Ing.Buchta, se Zprávou o
činnosti společnosti za uplynulé funkční období od roku 2016. Zpráva o činnosti je
přílohou tohoto zápisu.
4. Dále dle bodu Programu konference provedl předseda Mandátové a volební komise
p. Zdráhal, v souladu s Volebním řádem volbu členů Výboru KSS pro nové funkční
období.
Byli zvoleni následující kandidáti :
Ing. Petr Buchta, Ing. Josef Petržela, Bc. David Schneider, Ing. Aleš Jurečka, p. Petr
Zdráhal, p. Roman Kocourek, Ing. Radim Vanek
Hlasování bylo provedeno jednotlivě pro každého kandidáta s jednotným výsledkem
hlasování - 8 pro – 1 zdržel se – 0 proti.
5. V další části jednání provedl předseda Mandátové a volební komise p. Zdráhal,
v souladu s Volebním řádem KSS , volbu delegátů na Členské schůze Svazu
podnikatelů ve stavebnictví pro funkční období 2021 – 2025.
Byli jednohlasně zvoleni následující delegáti :
Ing. Petr Buchta, Bc. David Schneider, p, Petr Zdráhal, p. Roman Kocourek
6. Následně provedl předseda Mandátové a volební komise p. Zdráhal volbu kandidáta
do Správní rady SPS. Jednohlasně byl zvolen kandidát Bc. David Schneider

7. Po provedených volbách Ing. Petržela otevřel diskusi.
- Ing. Hovorka, krajský manažer SPS upozornil na současné důležité aktivity SPS a
doporučil členům, aby je sledovali a případně se do nich zapojili (metoda BIM,
nový Stavební zákon, řešení dopadu zvyšování cen stavebních materiálů a dalších
nákladů, Webové stránky SPS a možnost přihlásit se k odběru novinek)
- Ing. Buchta zdůraznil některé body ze své zprávy o činnosti – možnost účast členů
SPS na jednáních výboru, rozesílání zápisu z výboru a dalších informací všem
členům KSS Olomouc, zvát na jednání výboru důležité účastníky stavebních
projektů – zástupce samospráv, úřadů, investorů apod.
- Dále Ing. Buchta uvedl, že po dohodě s vedením Svazu nebude v příštím týdnu
uspořádáno školení o novém Stavebním zákonu společně s Hospodářskou
komorou. Toto školení proběhne v předjaří v režii SPS a zahrne i případné změny
vzešlé z iniciativy nové vlády
- Nakonec Ing. Buchta vyzval všechny členy SPS ke zvýšení úsilí při získávání nových
členů, protože se zvýšením počtu členů zároveň vzroste i jeho prestiž a váha při
prosazování potřeb stavebnictví
- Pan Kocourek uvedl, že se stále setkává se špatnou kvalitou projektů ve
výběrových řízeních, absencí prováděcích projektů a snahou investorů o
přenesení odpovědnosti za chyby v zadávací dokumentaci na zhotovitele.
K tomuto bodu proběhla rozsáhlá rozprava se závěrem vyzvat vedení Svazu ke
zvýšení úsilí v jednání s vládou, aby byly přijaty rovné zadávací podmínky
veřejnými zadavateli
8. Předseda Návrhové komise Bc. Schneider přednesl návrh usnesení ke schválení.
Hlasováním aklamací, bylo Usnesení jednomyslně schváleno.
9. Po vyčerpání programu konference provedl předseda Výboru KSS Ing. Petr Buchta
zhodnocení průběhu jednání, poděkoval všem zúčastněným za účast a Konferenci
ukončil.
10. Po ukončení konference proběhla první schůze nově zvoleného výboru za účelem
volby předsedy a místopředsedy.
Předsedou výboru KSS Olomouc byl zvolen Ing. Petr Buchta.
Místopředsedou výboru KSS Olomouc byl zvolen Ing. Josef Petržela

Zapsal : Ing. Hovorka
Ověřil : Ing. Petržela
Schválil : Ing. Buchta

20.10.2021

