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Výroční zpráva o činnosti Rady Sdružení komunálních služeb 

za rok 2019 
 

 

Rada jednala v roce 2019 v tomto složení: 

Bohumil Rataj   předseda sdružení 

Ing. Martin Chudoba MBA  místopředseda sdružení 

Ing. Olga Roučková    člen 

Jiří Vyvial     člen 

Daniel Javůrek    člen  

Milan Štěrba    člen 

Libor Preisler   člen 

 

Kontrolní komise: Robert Vopička, Ondřej Dobrovolský, Hana Kotnová (doplňující 

volba v květnu 2019) 

 

Ing. Ludmila Honová  tajemnice sdružení 

Ing. Josef Matucha   asistent předsedy 

 

V roce 2019 se Rada sdružení sešla celkem 6x, vždy za účasti členů Revizní komise. 

Pro svá jednání volila místa, kdy bylo využito zázemí jednoho z členů spolku, při 

setkání členů spolku či místo před konáním jarního a podzimního kongresu.  

 

 

Jednání Rady sdružení se konala:  

22.01.2019 79. jednání – místo Benešov 

23.02.2019  80. jednání – místo Valeč 

26.06.2019 81. jednání – místo Benešov  

06.09.2019 82. jednání – místo Třeboň 

18.11.2019 83. jednání – místo Bílina 

29.11.2019 84. jednání – místo Skalica (společná rada se ZOVP) 

 

Všechna plánovaná jednání Rady byla řádně včas oznámena. Rada se na svých 

jednáních zabývala přípravami a organizací akcí pro členy spolku, prohlubováním 

spolupráce s partnerskými organizacemi, naší rolí v redakčních radách, iniciovala 

dohodu o partnerství „Visegrád“, spolupracovala při připomínkování některých 

zákonů, zejména v oblasti odpadového hospodářství. V případě prvního jednání 

rady, proběhla pravidelná kontrola účetnictví za dané účetní období a následně 

inventura majetku spolku.  
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Při setkáních rady byla předkládána tajemnicí spolku zpráva o stavu hospodaření a 

stavu členské základny. Bylo kontrolováno plnění úkolů z Rad minulých a další 

body předložené v programu.  

 

V květnu se uskutečnila, při Členské schůzi doplňují volba do Kontrolní komise 

spolku, novým členem byla zvolena Hana Kotnová (TS Humpolec).  

Na podzimní Členskou schůzi připravila Rada upravené Stanovy spolku a ostatní 

řády pro řádnou funkčnost spolku. V rámci těchto úprav jsme zřídili ekonomický 

úsek, který byl doposud spojen s pozicí tajemníka, čímž jsme ekonomickou agendu 

z tajemníka sejmuli. Zrušili jsme pozici asistenta předsedy a jeho náplň jsme dali 

tajemníkovi. Toto vše si nechali odsouhlasit Členskou schůzí.  

Na posledním jednání Rady došlo ke jmenování Ing. Josefa Matuchy na pozici 

tajemníka spolku, Ing. Ludmila Honová zajišťuje ekonomický úsek, vše s platností od 

1.1.2020 

 

Během jednání Rady jsme se také zabývali vyhodnocením každé akce a dalším 

zlepšením podmínek pro pořádání setkání členské základny po stránce prostoru pro 

jednání a ubytování nebo vlastním programem. Při jednání se také hovořilo o 

úpravách webových stránek, řešil se program na pořádání zahraniční odborné 

exkurze a také přijetí nových členů. 

 

Z každého jednání, setkání byl pořízen zápis či zpráva. I nadále považuje Rada za 

svoji prioritu rozšíření členské základny zejména v oblasti technických služeb a to při 

aktivním zapojení všech členů spolku a samozřejmě i svou náplní, která by měla být 

atraktivní a to jak pro stávající členy, tak i pro případné zájemce o členství. Chceme 

zvyšovat odbornost členů SKS, budeme pokračovat v prohlubování spolupráce 

s partnerskými organizacemi a dlouhodobým cílem je zviditelňování spolku u 

legislativců, na ministerstvech MMR a MŽP a také pokračování spolupráce v rámci 

V4.  

 

 

 

 

 

Zprávu o činnosti Rady sdružení předkládá  

 

 

předseda Rady sdružení  Bohumil RATAJ  
 

 

 

 

V Benešově, 17. března 2020 


