
Usnesení z Členské schůze Sdružení komunálních služeb konané dne 30.09.2021 

v Hotelu Zámek Valeč 

 

 

1. Program jednání – Členská schůze schvaluje program jednání, přítomno je 44 

členů ze 70 členů.  

 

 

2. Volba orgánů Členské schůze: 

a. Volba návrhové komise – Členská schůze schvaluje návrhovou komisi ve 

složení: p. Kněžík, Zemen                          

 

 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2019 – Členská schůze 

schvaluje Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2019 

 

4. Zpráva Kontrolní komise – Členská schůze bere na vědomí Zprávu Kontrolní 

komise za rok 2019 

 

5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Sdružení komunálních služeb za rok 

2019 včetně hospodaření a účetní závěrky – Členská schůze schvaluje Výroční 

zprávu o činnosti Sdružení komunálních služeb za rok 2019 včetně hospodaření a 

účetní závěrky 

 

6. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2020 – Členská schůze 

schvaluje Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2020 

 

7. Zpráva Kontrolní komise – Členská schůze bere na vědomí Zprávu Kontrolní 

komise za rok 2020 

 

8. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Sdružení komunálních služeb za rok 

2019 včetně hospodaření a účetní závěrky – Členská schůze schvaluje Výroční 

zprávu o činnosti Sdružení komunálních služeb za rok 2020 včetně hospodaření a 

účetní závěrky 



9. Projednání a schválení Plánu činnosti a plánu hospodaření sdružení v roce 2021  

Členská schůze schvaluje Plán činnosti a plán hospodaření spolku v roce 2021 

 

 

10. Volba členů Kontrolní komise 

Členská schůze schvaluje nového člena Kontrolní komise p. Milana 

Doubravského (TS Zábřeh) 

 

 

11. Různé 

a) informace o volbách do předsednictva spolku a Kontrolní komise – volby se uskuteční 

na jaře 2022.  

b) Informace o přípravě odborné exkurze na rok 2022 – Meva Finsko. 

c) návrh na doplnění názvu spolku o slova Česká republika – celý název by byl Sdružení 

komunálních služeb České republiky, z.s. a dále na změnu sídla spolku do Prahy na 

virtuální adresu. Členská schůze odsouhlasila úkol pro Radu SKS, aby oba návrhy 

připravila k realizaci. 

d) podněty 

- návrh na úpravu v rámci zimní údržby, aby řidiči s řidičským oprávněním skupiny 

B mohli řídit vozidla do 5t 

- návrh na doplnění – stanovení cen do celostátního ceníku ……. 

 

 

 

 

 

 

Valeč 30.09.2021 

 

 

 

Bohumil Rataj – předseda Rady 


