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Zpráva o činnosti Krajské společnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví
v Moravskoslezském kraji za rok 2019

Společnost Svaz podnikatelů ve stavebnictví v MSK (dále jen SPS v MSK) řídila svou
činnost i v roce 2019 prioritně dle schváleného Plánu činnosti pro rok 2019.
Operativně pak byla činnost SPS v MSK také upravována a doplňována i v závislosti na
pokyny a úkoly stanovené poradami Krajských manažérů a Představenstva SPS (pravidelné
čtvrtletní porady u Technického ředitele a Představenstva SPS v Praze). Schválený Program
jednání Krajské rady (dále jen KR) byl pravidelně doplňován i o podněty, připomínky a
požadavky členů SPS v MSK ze svých pravidelných čtvrtletních zasedání. V neposlední řadě
činnost KR SPS v MSK reagovala v roce 2019 i na připomínky členů Okresních organizací k
zápisům z jednání Krajské rady, resp. z jednání SPS v MSK na svých rozšířených
(výjezdních, resp. per rollam) zasedáních s těmito členy. (OVA, NJ, OP, KA a FM)

Krajská rada SPS v MSK:
V souladu s Plánem činnosti na rok 2019 se na základě písemných Pozvánek pana
Paclta, předsedy KR SPS v MSK pravidelně scházela Krajská rada SPS v MSK.
Jednání KR vždy předcházelo schválení Programu jednání (na jehož stanovení se
v předstihu podíleli vždy všichni členové KR - odsouhlasením „per rollam“ a následně před
jednotlivými zasedáními). Součástí Programu zasedání KR SPS v MSK v roce 2019 byla
předsedou KR panem Pacltem a krajským manažérem panem Tesaříkem pravidelně
zajišťována účast „významného“ hosta/ů z vedení SPS, prostředí municipalit MSK, Města
Ostravy, z prostředí legislativně-právního se zaměřením pro oblast stavebnictví, zástupců
architektů a projektantů (RTS Brno, ČKAIT, Krajská Hospodářská komora a Svaz architektů)
a z řad oslovených a pozvaných zástupců členských i nečlenských Stavebních společností
MSK.
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K nejvýznamnějším tématům projednávaných Krajskou radou v roce 2019 byly:

●

KR schválila formou „per rollam“ nominaci pana Václava Daňka st., předsedu
Správní rady spol. RIDERA a.s. na udělení titulu Stavební osobnost roku MSK 2019.

●

Vystoupení pana Štursy, ředitele SOŠ a člena KR SPS v MSK s operativní informací k
problematice „Koncepce pro nábor žáků do vybraných technických a stavebních
oborů učňovského školství“ a řízeného zpřístupňování pracovišť, (staveb zástupců
SPS – stavebními Společnostmi v MSK), k provozování praktické výuky - odborné
praxe učňů v daného okrese a to od začátku školního ročníku 2018/2019( v místně
příslušném uvedeným SOŠ a SŠ ).
Zpětně lze vyhodnotit za rok 2019 „zpřístupňování pracoviště“ pro odbornou
praktickou výuku učňů pozitivně pouze u spol. Ridera Stavební, resp. Slezské stavby
Opava.

●

Vystoupení pana Košuliče, člena představenstva a výkonného vedení SPS v ČR, který
obsáhle informoval účastníky jednání o stavu připravenosti, resp. problematice
(praktické i legislativní) se zaváděním metody „BIM a Stavebnictví 4.0“ do praxe
v rozsahu meziročního vývoje od poslední návštěvy KR v roce 2018.
(BIM - progresivní metody komplexního vedení stavební zakázky po jednotlivých
etapách cyklu (od Projekčního záměru přes Územní rozhodnutí, projekční přípravu až
po vlastní realizaci staveb)

●

Vystoupení pana Kani, (ANO 2011), náměstka hejtmana MSK pro oblast „Finance,
investice a majetek“ k uvedenému tématu (BIM) se svými zkušenostmi a stanovisky
k metodě BIM a jejím úskalím, jako zástupce investičního odboru MSK)

●

Vystoupení pana Kani, (ANO 2011), náměstka hejtmana MSK pro oblast „Finance,
investice a majetek“ ke strategickým úkolům a záměrům v jím řízeném úseku
činnosti MSK v roce 2019 a s výhledem investic na rok 2020, se zaměřením na oblast
stavebnictví v MSK

●

Vystoupení pana Nouzy, prezidenta SPS k nové koncepci vedení SPS a prezentaci
českého stavebnictví

●

Organizace první etapy soutěže Stavba MSK 2018, účast na činnosti Organizačního
„výboru vyhlašovatelů“, průběžné zajišťování přihlašování staveb oslovených
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zástupců členských i nečlenských Stavebních společností MSK, žádosti o dotaci MSK
a příprava Smlouvy s MSK a fa. PULLARY

●

Slavnostní Galavečer u příležitosti soutěže Stavba MSK 2018

●

Organizace přípravy mezinárodní konference „Dny nájemního bydlení“ Ostrava 2019

●

Účast a zastoupení při organizaci a vyhodnocení soutěže „Živnostník a Firma MSK
2019“

●

Vystoupení pana Paclta, předsedy KR SPS v MSK s informací o rozsahu projednání
požadavku pana Kanii, náměstka hejtmana MSK pro oblast „Finance, investice a
majetek“, na doplnění textu MEMORANDA o spolupráci MSK a SPS v MSK a
jeho následné schválení členy KR SPS v MSK

●

Schválení a podpis MEMORANDA o spolupráci mezi SPS v MSK a
Moravskoslezským krajem (02/2019)

●

Vystoupení paní Bajgarové, (ANO 2011), náměstkyně primátora Města Ostrava pro
oblast „Investice a stavebnictví“ ke strategickým úkolům a záměrům v jí řízeném
úseku činnosti Města Ostrava v roce 2019 a výhledem na rok 2020, se zaměřením na
oblast stavebnictví ve Městě Ostrava

●

Oslovení a prvotní informace členské základně a jmenovitě zástupcům stavebních
společností, členů SPS v MSK k Projektu „Stavíme na vědomostech“,
(financovaném z prostředků EU)

●

Oslovení a prvotní informace členské základně a jmenovitě zástupcům stavebních
společností, členů SPS v MSK k Projektu „Kvalifikovaný zaměstnanec“

3

Zpráva o činnosti krajské Společnosti svazu podnikatelů ve stavebnictví v MSK za rok 2019

●

Oslovení a prvotní informace členské základně a jmenovitě zástupcům stavebních
společností, členů SPS v MSK k Projektu „30 let SPS“, resp. k aktívní účasti při
realizaci projektu „Nabídka partnerství“ a účasti na Reprezentačním plesu SPS

●

Vystoupení pana Nouzy, prezidenta SPS k tématu příprava a zavádění komplexního
vedení stavební zakázky metodou „BIM“

●

Vystoupení pana Nouzy, prezidenta SPS s informacemi o výstupech z rekodifikace
„Novelizace Stavebního zákona“

●

Vystoupení pana Nouzy, prezidenta SPS, s objasněním souvislostí všech
vyspecifikovaných aktivit SPS v Projektu „30 let SPS“ pro rok 2020 a projektu „
Nabídka partnerství“, který obsahuje přehled Partnerských „balíčků“, umožňujících
členům i nečlenům SPS (zájemcům) se tohoto Projektu aktivně zúčastnit

●

Koordinace a spolupráce s Institutem SPS na přípravě a rozpracování oslovení a
zajišťování účasti zástupců členských i nečlenských stavebních společností MSK na
projektu „Stavíme na vědomostech“

●

Vystoupení pana Štursy, ředitele SOŠ a člena KR SPS v MSK s operativní informací k
problematice „Koncepce pro nábor žáků do vybraných technických a stavebních oborů
učňovského školství“ – dílčí hodnocení přínosů ze zavedení motivačních a
prospěchových stipendií učňům školního ročníku 2018/2019 (SOŠ a SŠ MSK)

●

Aktualizace stavu členské základny a identifikačních dat členských stavebních
společností MSK (10.12.2019)

V průběhu roku 2019 jednala ve dnech 16.5.2019 a 11.12.2019 KR SPS v MSK na svých
řádných zasedáních rozšířena i o pozvané „aktivní“ členy ze všech okresů MSK.

Na všech jednotlivých jednáních KR byla panem Pacltem, předsedou KR a panem Tesaříkem,
krajským manažérem, m.j. zařazena na Program jednání vždy i problematika aktivity a kvality
činnosti členské základny, stav členské základny, požadavek na aktivní práci všech členů KR
a Okresních předsedů, výzva na oslovení a získávání nových členů SPS z portfolia stavebních
firem a výrobců stavebních materiálů v MSK a projednávána výše a platební disciplína
úhrady členských příspěvků za SPS v MSK.
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KR SPS v MSK jednala v roce 2019 jedenkrát i na svém „výjezdním“ zasedání (Skalka,
Ostrava Vřesina), rozšířeném o členy členské základny.
Z jednotlivých zasedání Krajských rad SPS v MSK byly pořizovány písemné zápisy, které
byly a jsou po autorizaci předsedou KR průběžně rozesílány zástupcům členské základny a
vedení SPS v Praze.

Členská základna
Členská základna SPS v MSK prodělala i v roce 2019 konsolidační restrukturalizaci.
Krajským manažérem panem Tesaříkem byla pro jednání KR SPS v MSK v 02/2019

aktualizována „Tabulka identifikačních dat“ členů SPS v MSK, specifikující seznamy všech
stavebních firem a společností a společností zabývajících se oblastí stavebnictví s kmenovým
stavem více jak dvacet zaměstnanců. Tento seznam byl doplněn o jména, telefonní a e-mail
kontakty na jednatele uvedených společností, členěných dále dle příslušností k jednotlivým
okresům MSK. KR SPS v MSK následně na svém zasedání přijala usnesení, ukládající všem
členům KR a okresním předsedům s tímto materiálem aktivně pracovat s cílem oslovení a
rozšíření stávající členské základny a získání nových členů Společnosti SPS v MSK.

V roce 2019 se stali novými členy SPS v MSK tyto Společnosti:
●

AWT Rekultivace a.s., ke dni 1.4.2019

●

MORYS s.r.o, ke dni 7.3.2019

●

NOVING Rošty s.r.o, ke dni 8.3.2019

●

ZEMIN KAR, ke dni 13.5.2019

V průběhu roku 2019 byly krajským manažérem průběžně aktualizovány i www stránky
Společnosti SPS v MSK. Součástí uvedené aktualizace jsou i odkazy na text pro oslovení
nových členů SPS „Proč být členem Svazu“.
Stávající stav členské základny Společnosti SPS v MSK k 12 / 2019, jakož i výše a % úhrad
členských příspěvků jednotlivých členů a Společností SPS v MSK, je dostupný na
www.sps.cz v sekci „Přehled fakturace členských příspěvků za rok 2019, resp. v Příloze,
která je nedílnou přílohou této Zprávy o činnosti.

Významné další aktivity SPS v MSK v roce 2018
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●

Aktivní účast v přípravě, realizaci a vyhodnocení 13. Ročníku soutěže „Stavba
Moravskoslezského kraje roku 2018“ - účast krajského manažéra pana Tesaříka
v týmu „vyhlašovatelů soutěže“ a předsedy KR pana Paclta při udílení cen oceněných
staveb na závěrečném Galavečeru.

●

Rozšíření textu MEMORANDA o vzájemné aktivní spolupráci pro oblast stavebnictví
mezi MSK a SPS v MSK

●

Aktivní účast v soutěži „Živnostník roku 2019“ a „Firma roku 2019“

●

Obnovení aktivní komunikace a spolupráce s Krajskou Hospodářskou komorou a
ČKAIT v MSK.

●

Aktivní účast Krajského manažéra pana Tesaříka v přípravném výboru pro přípravu
21. Ročníku konference „Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení“

●

Stavební osobností MSK“, udělovanou SPS u příležitosti Galavečera vyhodnocení
soutěže „Stavba MSK 2018“, se stal předseda Správní rady spol. RIDERA a.s. pan
Václav Daněk st.

V Ostravě dne 28.2.2020

Ing. Pavel Tesařík, v.r.
krajský manažér SPS v MSK

Ing. Jaroslav Paclt, v.r.
předseda Krajské rady SPS v MSK
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