Zápis z jednání výborů RSS HK a KSS Pa
konaného 15.12.2020 v Hradci Králové
Přítomni: za RSS HK: Kosinka,Dohnálek, omluveni Valc, Vrbová
KSS Pa: Vacek, Pořícký, omluveni Mikyska, Stříteský, Šmöger
krajský manažer: Mazura
Společné jednání výborů Regionálního stavebního sdružení Hradec Králové a Krajské Stavební
Společnosti Pardubice se uskutečnilo v kanceláři SPS na HSC Hradec Králové.
Účast: viz výše
1. Krajský manažer informoval o průběhu jednání krajských manažerů dne 8.12.2019 formou
videokonference. Videokonference se uskutečnila na základě pravidel pandemie, kdy nebylo možné
sejit se osobně. Kromě krajských manažerů se videokonference zúčastnil prezident Svazu ing. Jiří
Nouza, jednání řídil z Prahy Pavel Ševčík, technický ředitel. Byly podány informace o současné
situaci a aktivitách Svazu. Jednalo se zejména o konkrétní statistické údajů o stavebnictví do října
2020, další možný vývoj ve stavebnictví, vlivu koronaviru na finance a situace kolem investičních
plánů krajů. Krajští manažeři dostali informace o jednání vedení svazu s premiérem a dalšími členy
vlády k současné situaci, o situaci s projednáváním legislativních věcí, zejména rekodifikace
stavebního práva ( stavební zákon), stavu v přípravě plného spuštění BIM. Krajští manažeři dále
informovali o situaci v jednotlivých krajích. Ukázalo, že hlavním problémem není ani tak množství
stavebních projektů a prací, ale zejména nejistota do budoucnosti, výrazné zpomalení otvírání
nových projektů váznoucí především na vydávání stavebních povolení stavebními úřady a
zabezpečení dostatečného odborně kvalifikovaného personálu. Další nový problém se ukazuje u
veřejných zakázek, kde snaha o získání zakázky vede některé firmy k podhodnocení ceny. Ukazuje
se, že by nebylo od věci zabývat se možností ( a najít způsob jak v souladu se zákony a předpisy
zvýraznit naše firmy) podporou naší členské základny. Dále byla diskutována naše úloha při
výchově mladé generace a možnosti, jak spolupracovat s odborným školstvím a organizacemi, které
se touto problematikou zabývají. Ševčík dále seznámil s výsledky jednání dopravní tripartity, kde
zejména z hlediska finančního krytí se jeví situace velmi dobře. Finanční prostředky byly navýšeny
pro rok 2021 i 2022. Špatná situace nadále přetrvává v oblasti bytové výstavby, kde objem
finančních prostředků z MMR i SFPI je stále nízký. Byli jsme dále informováni, že Svaz má
uzavřeny v současné době tři memoranda o spolupráci a to se Svazem měst a obcí, s Asociaci krajů
a nyní ještě s Národním centrem energetických úspor.
Pro všechny členy Svazu je zajímavou informací, že Svaz zavedl nové webové stránky. Bylo
doporučeno častěji tyto stránky navštěvovat. Jsou zde zveřejňovány např. aktuální data a situace ve
stavebnictví
Kvůli pandemii se nekonala plánovaná Schůze Svazu a byla přeložena na termín červen 2021.
Delegáti budou včas o termínu a místu konání včas informováni. Na této schůzi by se měla
projednávat i možná změna stanov. Některé změny jsou již naformulovány jiné se očekávají ještě
z vnitrosvazové diskuze. Schůze bude volební
Na závěr bylo konstatováno, že Svaz měl v letošním roce naplánovanou celou řadu událostí,
přednášek aktivů a pod., kterými chtěl oslavit 30. výročí vzniku. Bohužel situace nám tyto plány
zhatila. Za to se členům omlouváme.
2. Zjednání krajských výborů
Nadále vyplynula nutnost pokračovat v trendu spolupráce s odbornými školami, více se zapojit do
marketingu společností a mediálních kampaní. Nadále rozvíjet spolupráci s regionálními
municipálními orgány, magistráty a obecními úřady měst a obcí.
Pokusit se zorganizovat odborné přednášky a dny otevřených dveří. K tomu je nutno zpracovat
rámcový plán práce a činnosti. Cílem práce výborů je i snaha o zaktivizování členské základny a
rozšíření členské základny o nové členy. Výbory se též zabývaly otázkou členského příspěvku a

ankety vypsané ústředím Svazu. Oba výbory konstatovaly, že nálada v členské základně není nijak
optimistická, nicméně, že členská základna je schopná akceptovat zvýšení příspěvků o 10 až 15%.
3. Úkoly:
3.1 Vypracovat plán činnosti na rok 2021 a stanovit termíny konání výborových schůzí. Do plánu
zahrnout aktivity popsané v bodech 3.2 až 3.6
T.: konec ledna
3.2 Projednat závěry jednání výborů v členské základně
3.3 Prohloubit spolupráci s kraji, městy a obcemi.
3.4 Připravit alespoň jednu odbornou akci
3.5 Spolupracovat s odbornými společnosti jako jsou např. ČKAIT, ČSSI, ČKA a pod.
3.6 Spolupodílet se na organizaci, průběhu vyhodnocení soutěží Stavba roku, SKILL, Živnostník
roku a firma roku. Zpopularizovat soutěž Cena inženýrské komory a Nejlepší stavební firma roku.
3.7 Ukládá se krajskému manažerovi ve spolupráci s předsedy rozpracovat projekt pomoci
propagaci řemesel, zejména stavebních a to formou účasti na letním příměstském táboře
organizovaném krajskou hospodářskou komorou KHK .
4. závěr
Chtěl bych poděkovat všem členům výborů, kteří se aktivně podíleli na činnosti RSS a KSS v roce
2020, popřát hodně zdraví, pohody a úspěchů v novém nadcházejícím roce 2021. Všem členům
popřát v této složité době silné nervy, vysoké pracovní úsilí a dobré výsledky z této činnosti ale
zejména nám všem hodně zdraví, a abychom co nejdříve zvládli společně pandemii a vrátili se
k normální situaci a práci.
Zápis provedl: ing. Vladimír Mazura
krajský manažer
V Hradci Králové, 18.12.2020

