Zpráva o činnosti SPS v krajích
Vážení členové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil s aktivitami a
činností našich krajských výborů a členů svazu v regionech Pardubicko a
Královéhradecko.
Nejprve bych se chtěl zmínit o našich plánech ze začátku roku. V letošním roce totiž
slaví svaz své 30. leté jubileum a měli jsme, jak na úrovni vedení svazu, tak na úrovni
krajů připraveno mnoho oslavných akcí. Zároveň byla stanovena strategie, jak využít
tohoto jubilea k zvýraznění úlohy a postavení svazu v České republice. Nemá cenu
tyto akce vyjmenovávat, protože člověk míní a okolnosti mění. Činnost našeho Svazu
zasáhla tak jako ostatní rezorty, spolky a svazy pandemie.
Z normální činnosti se musel Svaz rychle přesměrovat na snahu o co největší pomoc
členské základně, jak formou jejího zastupování v různých státních orgánech,
institucích a komisích, ale zároveň také co nejrychleji informovat o skutečnostech
členskou základnu. Zároveň bylo nutné některé nejasnosti s omezujícími faktory
upřesňovat dotazy a jednáními na rozhodujících a odpovědných místech. Velkou a
positivní roli plnil náš prezident ing. Nouza, jemuž se podařilo na jednáních prosadit,
že i po dobu uzamčení ekonomiky, stavebnictví nadále fungovalo. Závěry z jednání
okamžitě přenášel pomocí různých zpráv, informací, newslettru přes krajské
manažery až do členské základny. Mohu uvést např. informace o finančních dotacích
typu Covid 1, 2, možnosti zaměstnávání zahraničních pracovníků a legislativu.
Ale dost již pandemie, Oba krajské výbory měli stanoven plán činnosti na letošní rok.
Rok ještě neskončil, ale již nyní můžeme hodnotit.
Výbory obou krajů se pravidelně scházely a byly informováni krajským manažerem
o situaci, plnění úkolů a zároveň přenášeli informace dále. V prosinci roku 2019
sestavily plán činnosti na rok 2020. Plán se nám daří naplňovat. Z něj vybírám.
Splnili jsme úkol v 1. čtvrtletí se sejít s pražským ústředím. Schůzka se konala 7.
února a jejím cílem bylo stanovit si hlavní cíle a směřování Svazu s ohledem na
zpětnou vazbu, tedy potřeby členské základny a promítnout do plánů činnosti. Dále
výbory dostaly informaci o aktivitách v rámci oslav 30. výročí založení SPS.
V plánu činnosti jsme si vytyčili i spolupráci s hejtmanstvím, obcemi a organizacemi.
Podařilo se nám opakovaně jednat s krajskými úřady. V Hradci Králové jsme byly
hlavními organizátory stavby roku spolu s ČKAIT, ČSSI a ČKA. O průběhu soutěže
a výsledcích budu informovat později. Krajský manažer byl členem poroty soutěže
živnostník roku, firma roku jak v Pardubickém, tak Královéhradeckém kraji. Bohužel
ani v jedné soutěži se neumístil zástupce stavebnictví. Krajský manažer vystoupil
jako host na krajských valných hromadách ČKAIT na počátku roku s příspěvkem,
který se zabýval postavením stavebnictví v krajích a možné spolupráci s komorou.
Proběhlo opakovaně jednání s hospodářskou komorou v obou krajích a prohloubyli
jsme vzájemnou spolupráci. Ta se orientovala hlavně na pořádání a předávání
informací středním odborným školám. V rámci podpory odborného středoškolské a
odborného vzdělávání jsme sponzorovali soutěž SKILL ve Vysokém Mýtě, již desátý
ročník. Tato soutěž je zaměřena na odbornost a zručnost v oborech zámečník, zedník,

tesař a potrubář. Nepodařilo se nám i přes velké přípravné úsilí zúčastnit se
mezipohraničního letního dětského tábora, zaměřeného na řemesla. Tento tábor byl
na poslední chvíli z titulu pandemie zrušen. Měli jsme připraven stánek
s předváděním stavební činnosti.
Naše poslání je též připomínkování a zpětná vazba na opatření vlády a ministerstev,
na legislativu apod. Proto jsme vyslyšeli požadavek ministerstva průmyslu a obchodu
a některé naše firmy odpověděly na tři požadované otázky spojené s činností v době
pandemie. Další naší aktivitou zejména několika málo firem byly odpovědi na dopis
premiéra obracejícího se přímo na Svaz s otázkou problematiky zajištění pracovní
síly. Všem, kdo vyslyšeli tyto žádosti a aktivně se zapojili do diskuze touto cestou
děkuji a vážím si jich.
V rámci již dříve uvedené spolupráce se středními školami musím se zmínit ještě o
jedné aktivitě, kterou jsme začali připravovat s ředitelem hradecké střední stavební
školy. Bohužel i tuto aktivitu jsme díky pandemii nerozjeli tak, jak jsme si
představovali.
Ještě bych se chtěl zmínit o jedné aktivitě, která přišla z našeho ústředí, a která
nebyla naší členskou základnou vyslyšena. Představenstvo zajistilo na roky 20202022 dotační projekt „Stavíme na vědomostech“ Tento projekt Vám všem členům vč.
odborných škol byl zaslán elektronicky. Bohužel v našich krajích (Pardubickém a
Hradeckém) na rozdíl od ostatních krajů nebyl tento projekt členskou základnou
využit. Je to velká škoda. Pokud byste o něj měli ještě zájem je možno tady u nás o
něm získat podrobné informace. Projekt má finanční prostředky kterých můžeme
využít na možnost vzdělávání, pořádání školení apod.
Co říci na závěr. Svaz je organizací dobrovolnou sdružující zájemce o získávání všem
druhů informací a dat týkajících se stavebnictví. Svaz má za cíl propagovat úlohu a
postavení stavebnictví ve společnosti. Tím má nezastupitelnou úlohu v rámci rozvoje
republiky. O to víc v současné době, kdy investice jsou prvořadou úlohou
v nastartování ekonomiky. Trochu nás proto mrzí malý zájem malých a středních
stavebních firem o členství v našem svazu.
Závěrem Vám všem, kteří jste členy Svazu a kteří se aktivně podílíte na jeho činnosti
nezbývá než poděkovat a popřát vám mnoho zdaru a úspěchů ve Vašem podnikání.
V programu konference je diskuze, a věřím tomu, že využijete přítomnosti našich
hostů a položíte jim zajímavé dotazy.
Děkuji za pozornost.

