Výroční zpráva o činnosti
Sdružení komunálních služeb za rok 2018

Předkládá: Bohumil RATAJ - předseda

Výroční zpráva o činnosti „Sdružení komunálních služeb, z.s.“ za rok

2018

Obsah

Obsah
1. Základní údaje
1.1. Vznik
1.2. Identifikační údaje, sídlo spolku
1.3. Orgány spolku
- Členská schůze
- Rada
- Předseda Rady
- Místopředseda Rady
- Tajemník
1.4. Kontrolní orgán spolku - Kontrolní komise
1.5. Zaměření a cíle spolku

2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

2. Hospodaření spolku za roce 2018

5

3. Činnost spolku v roce 2018

6

4. Vývoj členské základny a budoucnost

9

5. Závěr

11

2

Výroční zpráva o činnosti „Sdružení komunálních služeb, z.s.“ za rok

2018

1. Základní údaje
1.1. Vznik
Samotné sdružení má velice dlouhou historii. Již v roce 1991 tehdejší Ministerstvo
vnitra zaregistrovalo profesní sdružení pod názvem "Sdružení technických veřejně
prospěšných služeb". V té době mělo sdružení cca 140 členů. S podporou příslušného
ministerstva vydávalo čtvrtletník, který sloužil k výměně názorů, prezentace
novinek apod. Bohužel se nepodařilo zastavit postupný odliv členské základny. Jak
přibývalo firem na trhu zabývajících se těmito službami, začaly se rozcházet zájmy
jednotlivých členů. V roce 1995 došlo k přejmenování sdružení na "Českomoravské
společenstvo místních veřejně prospěšných služeb". V tomto roce skončila i finanční
podpora ministerstva a odešlo větší množství členů do nově vznikajícího
společenství, které se v současné době více orientuje k větší komercionalizaci. V roce
2004 došlo k návrhu na sloučení s tímto společenstvem. Tento návrh však naše
členská základna nepřijala a uložila radě, aby se pokusila najít řešení, směřující k
oživení činnosti, včetně získání nových členů. Na základě uvedených úkolů byly
závěrem roku 2005 na valné hromadě schváleny nové Stanovy, které obsahují změnu
názvu a změnu sídla. Dále byly zvoleny nové orgány sdružení, včetně předsedy rady
a revizní komise. V roce 2016 došlo vlivem legislativních změn k přeregistraci na
spolek a schválení nových stanov spolku.
1.2. Identifikační údaje, sídlo
Datum zápisu do OR:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
6. května 1991
Spisová značka:
L 359 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:
„Sdružení komunálních služeb, z.s.“
Sídlo:
Dělnická 164, 434 01
,0 Most – Velebudice
IČ:
41191617
Právní forma:
Spolek
1.3. Orgány sdružení
a. Členská schůze
Je nejvyšším orgánem spolku. Je shromážděním členů spolku. Schází se alespoň
jedenkrát ročně.
b. Rada
Je řídícím a výkonným orgánem sdružení mezi zasedáními Členské schůze. Schází se
nejméně šestkrát ročně. Ve své práci se řídí usnesením Členské schůze. Rozhoduje o
přijetí nových členů na základě jejich žádosti a splnění podmínek pro přijetí.
Organizuje a organizačně zabezpečuje pravidelná setkání členů spolku, včetně
přípravy jeho programu. Rada ze svého středu volí předsedu, který je zároveň
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zplnomocněn vystupovat za spolek vůči třetím osobám. Dále volí místopředsedu a
zároveň jmenuje Tajemníka. V případě odstoupení člena Rady spolku z funkce, může
Rada kooptovat člena nového se zachováním principu regionálně územního
zastoupení. Nejvíce však může kooptovat třetinu členů Rady do konání Členské
schůze, která potvrzuje volbu.
Rada spolku pracuje v tomto složení:
Bohumil Rataj, Ing. Martin Chudoba, Ing. Olga Roučková, Jiří Vyvial, Daniel Javůrek,
Milan Štěrba, Libor Preisler
c. Předseda Rady
Je volen Radou. Zastupuje spolek a podepisuje za něj navenek v plném rozsahu.
Svolává a řídí jednání Rady.
Předseda Rady: Bohumil Rataj
d. Místopředseda Rady
Je volen Radou. V případě nepřítomnosti Předsedy Rady jej zastupuje v plném
rozsahu.
Místopředseda Rady: Ing. Martin Chudoba
e. Tajemník
Účastní se jednání Rady a jednání Členské schůze. V průběhu mezi Členskými
schůzemi a jednáními Rady zajišťuje chod sekretariátu spolku a je zodpovědný za
vedení účetnictví spolku. Na základě úkolů Rady připravuje příslušné materiály a
zajišťuje jejich distribuci.
Tajemník: Ing. Ludmila Honová
1.4. Kontrolní komise
Zodpovídá se Členské schůzi a Předsedovi Rady zejména za prováděné revize
hospodaření. Je tříčlenná a volená Členskou schůzí.
Kontrolní komise pracuje ve složení: Robert Vopička, Mgr. Pavlína Slavíková, Ondřej
Dobrovolský
1.5. Zaměření a cíle spolku
Spolek se orientuje na problematiku komunálních služeb jako celku, včetně
neformální výměny zkušeností mezi jednotlivými členy a na prezentaci novinek,
které přináší rozvoj technologií v této oblasti.
Základní kritéria zaměření:
 odborně vzdělávací programy se zaměřením obecné problematiky řízení v
oblasti komunálních služeb
 výměna zkušeností a informací z dané oblasti
 zviditelnění a zvýšení informovanosti nejen členské základny, ale i veřejnosti,
ať už formou tisku, diskuzí nebo internetem
 komunikace mezi členskou základnou
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2. Hospodaření spolku za rok 2018
PŘÍJMY
plán
členské
příspěvky
služby

30500,00
423145,00

skutečnost nezaúčtováno

rozdíl

32000,00
436726,61

1500,00
13581,61

exkurze,zájezdy
ostat.příjmy
úroky
dar

325000,00 167768,57
1300000,00 3038728,22
450,15
138,77
0,00
0,00

-157231,43
1738728,22
-311,38
0,00

celkem

2079095,15 3675362,17

1596267,02

komentář

členský příspěvek (500 x počet členů)
členský příspěvek dle počtu zaměstnanců
v plánu počítáno 50 účastníků x 6.500,-, bez
sponzorů
sponzorství, poplatky vystavovatel, služby
při odborném setkání

VÝDAJE
plán

skutečnost nezaúčtováno

rozdíl

daň ze mzdy
24780,00
33000
mzdy
187000 164866,00
soc.pojištění
25816,00
0
zdrav.pojištění
12228,00
0
mzdové náklady
220000,00 227690,00
webové stránky
10000,00
10000,00
majetek
30000,00
0,00
jednání Rady
65000,00
0,00
nájem
12000,00
8021,53
ostatní
rež.náklad.
120000,00
40979,87
1.prov.náklady
457000,00 286691,40
exkurze,zájezdy
420000,00 107510,00
setkání,semináře 1380000,00 2811409,02
2.akce sdružení 1800000,00 2918919,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8220,00
-22134,00
25816,00
12228,00
7690,00
0,00
-30000,00
-65000,00
-3978,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-79020,13
-170308,60
-312490,00
1431409,02
1118919,02

celkem

2257000,00 3205610,42

0,00

948610,42

VÝSLEDEK

-177904,85

0,00

647656,60

Přehled peněžních prostředků
počáteční
stav
pokladna
banka

20334,00

469751,75

příjem
0,00

1273853,85 4658514,00

Zpracovala: Ing.Honová

výdej

včetně ubytování účastníků

Hospodářský zisk
před zdaněním viz.výsledovka

zůstatek

8835,00
11499,00
4338650,57
0,00 1593717,28
1605216,28
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3. Činnost Sdružení komunálních služeb, z.s. v roce 2018
Členská základna měla k 31.12.2018 60 řádných členů, z toho je 50 zástupců
technických služeb.
Rada pro rok 2018 odsouhlasený plán činností Členskou schůzí kompletně
realizovala.
Celoslovenský snem 2018, Terchová
Naše partnerská organizace Združenie organizácií verejných prác Slovenskej
republiky (ZOVP SR), uspořádala svůj jarní seminář v kraji Jánošíka v Terchové.
Místem konání akce se stal hotel BOBOTY a přilehlé volné výstavní plochy.
Generální partner kongresu firma Redox i ostatní vystavovatelé vytvořili souhrnný
přehled komunální techniky, včetně ukázek svahových sekaček na přilehlých
svazích. Na vlastním jednání členské základny ZOVP, kromě předvolebních témat a
problematiky nedostatku pracovníků v TS, rezonovala otázka na Slovensku
připravovaného a u nás už před roky schváleného, tzv. chodníkového zákona. Na
jednání předsednictva ZOVP před kongresem, na které mne kolegové pozvali, jsem
se podělil o svoje zkušenosti s realizací tohoto zákona u nás. Seminář tradičně
uzavřel společenský večer pro účastníky setkání a oblíbená tombola.

Květen 2018
54. Kongres Sdružení komunálních služeb
Uplynuly necelé 3 roky od posledního setkání na Lipně a my jsme se opět vrátili
do Wellness hotelu Frymburk , tentokrát s volebním kongresem SKS ve dnech 23.25.5.2018. O sponzorování akce se zasloužili f. Blashere Illumination s.r.o. –
Generální partner, f. Gordic s.r.o. - Hlavní partner a HSplus Technika – Partner, za
což jim děkujeme.
Jak je již naším pravidlem, středeční odpoledne věnujeme workshopu s odborným
tématem pro členy SKS z Technických služeb. Tentokrát byl zaměřen na GDPR , což
je téma, které se vzhledem k jeho aktuálnosti setkalo s velkým zájmem účastníků.
Na čtvrtečním jednacím dni jsme po zahájení ocenili práci našich kolegů z TS Opava
za 1. místo v celostátní soutěži za společenskou odpovědnost 2016 a 2017
Podnikatelský sektor –
firma do 250 zaměstnanců. Ocenění převzal Ing. Jan
Hazucha a Ing. Martin Girášek. Dále za 2 místo v uvedené soutěži v roce 2016 a 2
místo s soutěži Parkoviště roku 2017 byly oceněny TS Tábor, které zastupoval p.
Michal Polanecký. A do třetice dostaly ocenění SKS TS Liberec za vítězství v soutěži
Nejlepší propagační video 2017. Ocenění převzal Ing. Petr Šimoník.
V dalším dopoledním programu zvolila členská základna SKS vedení spolku na
další
funkční
období,
a
to
prakticky
ve staronovém
složení.
Při odpolední prezentaci firem se potom představilo v hotelu i na venkovní výstavě
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53 vystavovatelů. V tomto čase nám přálo i rozmarné šumavské počasí a vše
proběhlo bez deštníků.
Tradiční společenský večer byl zahájen charitativní dražbou symbolické pracovní
vesty SKS, kterou vydražila firma Moram s.r.o. Jelikož se k ní přidalo s příspěvkem
i vedení hotelu a také jednotliví dárci, obdarovali jsme nakonec Zuzanku
Lavičkovou, postiženou dětskou mozkovou obrnou. V pokračujícím večerním
programu se představila hudební skupiny The Basketls se skladbami z 60.- 80 let,
kterými bavila účastníky kongresu do brzkých ranních hodin.
Naše šumavské setkání zakončila páteční okružní plavba lodí po Lipenské přehradě.

Září 2018 – odborná exkurze
Ve dnech 12.09. – 14.09.2018 - odborná exkurze do Polska - Contenur.
Hostitelem a pořadatelem odborné exkurze se stala společnost Contenur.
První den byla v plánu cesta a prohlídka centra a Židovské čtvrti v městě Krakow.
Druhý den byl již dnem pracovním a to prohlídkou výrobního závodu společnosti
Contenur, společnosti která vyrábí plastové odpadní nádoby. Při prohlídce se prošel
nejen výrobní závod, ale také sklady odkud jsou nádoby distribuovány do celého
světa. Poslední den, kdy jsme se vraceli zpět do České republiky, jsme se cestou
zastavili v technických službách města Tarnow.
V rámci odborného zájezdu se uskutečnilo také jednání Rady, kde hlavním tématem
byla příprava Podzimního Kongresu.

Říjen 2018
Podzimní kongres
ČESKO - SLOVENSKÝ KONGRES
Významné výročí 100 let od vzniku Československé republiky nás inspirovalo
k uspořádání společného kongresu českého Sdružení komunálních služeb a
slovenského Združenia organizacií verejných prác. Tentokrát se naším působištěm
ve dnech 10.-12.10.2018 stal Clarion Congress Hotel Ostrava.
Poděkování patří firmám VEACOM, s.r.o. , Plošiny Rybáček, s.r.o., XERTEC, a.s. ,
KIS plus, a.s., PYTLIK, a.s., Komunální technika, s.r.o., KOBIT, s r.o., TRASO,
s.r.o., MEVA, a.s., SERVIS- CENTRUM CZ, s.r.o., I-TEC Czech, s r.o., HANES,
s.r.o., ZEBRA GROUP, s.r.o., Kärcher, s.r.o., BIGUMA BOHEMIA, s.r.o., CROY
s.r.o., CHARVÁT CTS a.s., GORDIC, s. r.o., Unikont, s.r.o., TopKarMoto, s.r.o.,
Scania SK, s.r.o., ROTHLEHNER pracovní plošiny, s.r.o., Blachere-Illumination
CZ, s.r.o., AVIA Motors, s.r.o., MALCOM CZ, s.r.o., UniCredit Leasing CZ, a.s.,
EKO-KOM, a.s., AWP, s.r.o., JRK CZ, s.r.o. Asseco Solutions, a.s., INISOFT, s.r.o.,
MORAM CZ, s.r.o., ADACOM SR, s.r.o. s jejichž přispěním se naše setkání mohlo
uskutečnit. Na kongresu jsme přivítali téměř 350 účastníků z České i Slovenské
republiky. Společný program členů SKS a ZOVP v podvečer prvního dne zahájil
7
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workshop, tentokrát na volné téma: ,,Jak to děláte u Vás ? . Jak to děláme u nás ? ,,
Diskuze např. k likvidaci odpadů a zimní údržbě chodníků technickými službami
byla podnětná pro obě strany. Čtvrteční hlavní jednací den se dopoledne odvíjel ve
slavnostním duchu našeho výročí, zdravic představitele hostujícího města Ostravy,
partnerských sdružení z Polska, Maďarska a SRVO a také ocenění sponzorů akce.
Odpolední program věnujeme vždy vystavovatelům, kterých se tentokrát
prezentovalo celkem 63 na vnitřní i venkovní výstavní ploše. Vzhledem k tomu, že
nám přálo počasí, tak stánky vystavovatelů s komunální technikou byly středem
pozornosti až do podvečerních hodin. Téměř ideálně jsme tím tedy navázali na
společenský večer, který moderoval Štefan Skrúcaný. Zahájili jej prezidenti SKS a
ZOVP a společně si s prezidenty polského a maďarského sdružení připili na další
vzájemnou spolupráci. Večerní zábavu rozproudil ROCK and ROLL Band Marcela
Widmena a poté pokračovala slovenská kapela CHASA až do ranních hodin.
Společné setkání jsme v pátek uzavřeli projížďkou historickým autobusem Škoda
RTO a prohlídkou památkové rezervace Dolní části Vítkovic.

54. Konference SRVO
Orea Resort Santon,Brno
Členská základna Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení se setkala na 54.
konferenci SRVO ve dnech 1 .- 2.11. 2018 v Brně . Zázemí pro účastníky setkání
poskytl hotel OREA Resort Santon. Partnerskou organizací Sdružení komunálních
služeb zastupoval na konferenci asistent předsedy Ing. Matucha. Nové vedení
spolku připravilo pro členy velmi zajímavé přednášky a diskuzi nejen k tématu
veřejného osvětlení, snížení světelného znečištění, ale také k problematice vlivu
světla, především tzv. modré složky světla na organizmy. Vlastní prezentace
vystavovatelů a následný společenský večer již jen doplnily úspěšný program
konference. Pro zájemce z řad SRVO byla ještě v pátek připravena návštěva
centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací.
V rámci semináře jsme Ing. Mgr. Pavlíně Slavíkové předali ocenění rady SKS za
odvedenou práci při rozvoji komunálních služeb České republiky.

Listopad 2018
Setkání ve sněmovně a na MŽP+připomínkování zákonů
Díky kolegům ze spolku se nám podařilo kontaktovat poslance Ing. Josefa Kota,
který je členem výboru pro životní prostředí. Na schůzce se hovořilo o současné a
připravované legislativě v odpadovém hospodářství. Nabídli jsme z naší strany
pomoc s připomínkami k zákonům v OH před schvalováním, tak jak to vidíme mi
z hlediska společností, kde vlastníky společností jsou municipality. Pana poslance
jsme pozvali také na Jarní kongres SKS.
V obdobném duchu proběhlo jednání na Ministerstvu životního prostředí, kde nás
přijala náměstkyně ministra Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
8
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Setkání v Maďarsku
Koncem listopadu se předseda Bohumil Rataj zúčastnil z naší strany prvního
kongresu pořádaného naším partnerem MAKE v Maďarsku. Na tomto kongresu
proběhlo další jednání za účasti představitelů spolku MAKE, ZOVP a SKS. Při
jednání představitelů spolku byla diskutována další možnost vzájemné spolupráce.
Výsledkem jednání byl návrh Memoranda o spolupráci spolků SKS, ZOVP, MAKE a
KFZDOM. Memorandum bude slavnostně podepsáno v jarních měsících roku 2019.

4. Vývoj členské základny a budoucnost
Naším cílem je i nadále rozšiřování členské základny zejména z řad technických
služeb, zvýšení atraktivnosti členství ve sdružení a snaha o pozvednutí prestiže
komunálních služeb.
Nejsou to malé cíle a určitě bez aktivního přístupu jednotlivých členů nebude možno
je naplnit. Lze konstatovat, že aktivním zapojením všech členů, je možno čerpat
zkušenosti a vědomosti od těch, kteří se denně s těmito problémy setkávají a jsou
nuceni je řešit. Jejich řešení může pomoci všem.

Zájem o členství spolku Sdružení komunálních služeb projevují nejen organizace –
technické služby, ale i organizace z řad výrobců. Zájmem rady (spolku) je udržet
„zdravý“ poměr v počtu těchto členů. Z tohoto důvodu je z celého počtu pouze 10
výrobců a další se přijímají jen jako náhrada pro případ, že by některý vystoupil.
K 31.12.2018 měla členská základna 61 členů.

Chceme zachovávat určitou neformálnost při setkáních na jednotlivých akcích
pořádanými naším spolkem, a proto také v roce 2019 připravujeme rozšíření setkání
o další večer, kde se budou řešit témata, která vás jako členy nejvíce zajímají.

5. Závěr
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a pořádání setkání
našeho sdružení. Děkuji také všem členům rady za aktivní přístup při stanovování a
realizaci plánů sdružení, stejně tak tajemnici sdružení Ing. Ludmile Honové,
Ondřejovi Dobrovolskému, Jiřímu Vyvialovi a Ing. Josefu Matuchovi za přípravu
všech kongresů.
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Opět kladně hodnotím včasné příjezdy jednotlivých členů na akce, aktivní účast při
diskuzích a také ukázněnost při jednotlivých akcích. Chceme pro Vás všechny i
nadále vytvářet příjemnou atmosféru při setkání, zajistit Vám možnost získávání
informací v našem oboru od odborníků, ale také formou moderovaných diskuzí
získání co nejvíce poznatků a zkušeností Vás všech z praxe.

předseda Rady
Bohumil RATAJ

V Benešově 28. března 2018
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