Krátké zhodnocení 4 let

Volební období: 15.4.2014 – 24.5.2018
Počet členů k 15.4.2014

42 členů

Počet členů k 24.5.2018

60 členů, z toho 50 členů městských organizací

Nejlepší finanční kondice spolku od vzniku a hospodaření s přebytkem
Počet akcí: 8 kongresů s průměrně 168 účastníků, 4 odborné exkurze, 5 odborných přednášek
Nejvyšší účast členů + hostů SKS byla při kongresu v Mariánských Lázních – 260 účastníků
Myslíme si že jsme se velmi výrazně posunuli v před v úrovni našich setkání / kongresů… Ať
pořadatelsky ,odbornými tématy, vzrůstajícím zájmem vystavovatelů o tuto akci tak i tím, že
reagujeme na vaše potřeby silnější vzájemné komunikace mezi řediteli městských organizací v duchu
vzájemné důvěru ( Uzavřené debatní kruhy )
Rada se v průběhu období sešla celkem 24x. Při přípravách kongresu, jednání v poslanecké sněmovně
a dalších aktivitách pro spolek bylo potřeba odhadem cca přes 500h volného času na každého člena
Rady a Kontrolní komise.
Žádný z členů Rady a Kontrolní komise nepobírá za výkon funkce jakouko-liv finanční odměnu či
náhradu. Tato funkce je ČESTNÁ. Vnímáme ji jako možnost posunout úrověň našeho sdružení výš –
dostat tak do podvědomí odborné i laické veřejnosti naši práci a existenci a naše cíle …..
Čas, který věnujeme výkonu funkce a zastupování spolku, jde na vrub našeho osobního času.
Honorovaná je pouze tajemnice a asistent předsedy.

Některé naše členy navštívili významné osobnosti ze zástupců ministerstev, ministři samotní. O čemž
jsme referovali na našich www stránkách či v odborných periodicích
V těchto jako např. Komunální Technika, Odpady či Pro města a obce pak vychází pravidelně o naší
činnosti další články
Podařilo se nám jako prvnímu spolku z kategorie komunálních služeb získat záštitu nad kogresem od
Ministra Životního prostředí – Prezidenta Hospodářské Komory, Předsedy svazu Měst a obcí,
Předsedy Sdružení Místních samospráv, Hejtmanů, Poslanců, Senátorů a starostů
Jsme zařazeni do pracovních skupin v odpadovém hospodářství, v oboru veřejného osvětlení.
Máme zástupce v redakční radě odborných periodik.
Někteří členové dosáhli na významná ocenění v rámci České republiky – Podnikáme zodpovědně,
Nejlepší parkoviště, atd…
Zmínka o našem spolku proběhla v několika regionálních televizích a Českém rozhlase.

V průběhu volebního období oslavil spolek 25. let od svého založení a myslíme si, že oslava byla
hodná svého významu a že se členům líbila. K tomuto výročí byla vydána publikace mapující činnost
spolku a DVD s oslav.
Prohloubili jsme spolupráci s partnerskými organizacemi Polského a Maďarského sdružení.
Nově jsme navázali spolupráci s kolegy ze Slovenska ZOVP a našim posledním partnerem je ČAOH.
Podařilo se zkvalitnit webové stránky, elektronické přihlašování na kongresy.

Za členy Rady a Kontrolní komise – Bohumil Rataj, předseda

