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Zápis z Členské schůze Sdružení komunálních služeb, z.s. konané dne 05.05.2022 

HARMONY CLUB HOTEL Špindlerův Mlýn 

 

Sdružení komunálních služeb, z.s. 

Dělnická 164, 434 62  MOST 

IČ: 41191617 

 

1. Zahájení Členské schůze 

Předseda Rady Bohumil Rataj zahájil jednání Členské schůze „Sdružení komunálních 

služeb, z.s.“ Předseda konstatuje, že je přítomno 59 z celkového počtu 76 členů, tudíž 

je Členská schůze usnášející. Dále bylo konstatováno, že všechny projednávané 

materiály a body byly projednány v Radě spolku a byly předloženy všem členům 

spolku předem k prostudování. 

 

 

2. Schválení programu Členské schůze 

Předseda všem přítomným přečetl program jednání a otevřel diskuzi.   

Diskuze: Do diskuze se přihlásil p.Javůrek s návrhem na stažení bodu č. 8 - Schválení 

stanov, bodu č. 9 – Schválení Jednacího řádu Členské schůze a bodu č. 10 – Schválení 

Organizačního řádu, důvodem je nesouhlas se sídlem na navržené adrese, a že 

materiály nebyli projednány v radě. Dále se do diskuze přihlásil p. Vyvial a oponoval 

p.Javůrkovi, že adresa byla řešena více jak rok v Radě, což je možno doložit zápisy 

z Rady. Do diskuze se dále zapojil p. Chudoba s tím, že materiály byly projednány, 

zaslány radě a následně Členské základně v předstihu před vlastní Členskou schůzí.  

Po skončení diskuze, dal předsedající hlasovat o pozměňovacím návrhu pana 

Javůrka, tudíž vypustit body č. 8, 9 a 10 z jednání. 

Pro:    12 Proti:  33  Zdržel se: 7 

Výsledek: Protinávrh nebyl schválen 

 

Předsedající dal proto hlasovat o schválení předloženého programu jednání dle 

pozvánky 

Pro:    40 Proti:  8  Zdržel se: 4 

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje program jednání bezezměn. 
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Volba orgánů Členské schůze: 

Předseda zahájil další bod a to volbu orgánů Členské schůze.  

a) Volba návrhové komise  

Do Návrhové komise, která se bude zabývat přípravou závěrečného usnesení a 

ověřovat zápis, bylo navrženo zvolit tyto členy: p. Zemena a p. Kněžíka. 

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi.        

Diskuse: - 

Pro:  50     Proti:  0    Zdržel se:    2     

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: p. Zemen a p. Knežík byly zvoleny členy Návrhové komise. 

 

b) Volba Volební komise  

Do Volební komise, která se bude zabývat volbami, bylo navrženo zvolit tyto 

členy: p. Kovaříkovou a p. Hůlu. 

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi.      

Diskuse: - 

Pro:  50     Proti:   0   Zdržel se: 2   

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: p. Kovaříková a pan Hůla byly zvoleny členy Volební komise. 

 

 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2021 

Předseda předložil členské základně ke schválení Výroční zprávu o činnosti Rady, 

tento materiál obdrželi všichni členové předem a bude přílohou tohoto zápisu.  

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: - 

Pro:   52 Proti:   0  Zdržel se: 0     

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2021 
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4. Zpráva Kontrolní komise 

Předseda Rady vyzval předsedu Kontrolní komise Milana Doubravského, aby přečetl 

Zprávu kontrolní komise za rok 2021. Předseda Kontrolní komise přečetl všem zprávu 

a tato zpráva bude také přílohou tohoto zápisu.  

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: - 

Pro:  52 Proti:  0   Zdržel se:   0   

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje Zprávu Kontrolní komise za rok 2021 

 

 

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

rok 2021 včetně hospodaření, účetní závěrky  

Předseda přečetl Výroční zprávu o činnosti Sdružení komunálních služeb za rok 2021, 

včetně přílohy hospodaření spolku, tento materiál obdrželi členové předem a bude 

přílohou tohoto zápisu.   

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse:  Do diskuze se přihlásil p. Zemen s žádostí o vysvětlení položek mzdy a 

cestovní náhrady, ačkoli je deklarováno, že členové rady a kontrolní komise nepobírají 

žádné odměny. Odpovědi se ujal p. Chudoba a vysvětlil, že spolek má dva 

zaměstnance, kterými jsou účetní a tajemník na, které jsou vynakládány uvedené 

náklady. Cestovní náhrady jsou vypláceny pouze tajemníkovi při přípravách a 

organizování kongresů či návštěvách partnerských organizací. 

Do diskuze po vysvětlení nikdo nepřihlásil, předsedající dal hlasovat o schválení 

Výroční zprávy o činnosti Sdružení komunálních služeb za rok 2021včetně 

hospodaření a účetní závěrky. 

Pro:  52 Proti:  0 Zdržel se:  0  

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje Výroční zprávu o činnosti Sdružení 

komunálních služeb za rok 2021 včetně hospodaření a účetní závěrky. 
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6. Projednání a schválení Plánu činnosti v roce 2022 Předseda přečetl návrh Plánu 

činnosti, materiál obdrželi členové předem a bude přílohou tohoto zápisu. 

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: - 

Pro:  52 Proti:  0  Zdržel se:   0  

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje Plán činnosti spolku v roce 2022. Materiál 

jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

 

7. Schválení Stanov spolku včetně změny názvu a sídla spolku 

Předseda předložil členské základně ke schválení Stanovy spolku včetně změny názvu a 

sídla spolku. Stanovy obdrželi členové předem a jsou přílohou tohoto zápisu.  

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: Do diskuze se přihlásil p. Chudoba a informoval členskou základnu o 

hlavních změnách, kterými jsou změna názvu a sídla spolku. Dále po kontrole 

externím právním poradcem došlo k dalším úpravám v textu.  

Dalším přihlášený do diskuze pan Javůrek konstatoval, že nesouhlasí s předloženým 

návrhem adresy sídla. Dále informoval o adresách, na kterých by mohlo být sídlo. 

Oponentně se se přihlásil p. Chudoba s tím, že sídlo bylo odsouhlaseno radou spolku a 

předloženo na jednání Členské základny.  

Dalším přihlášený do diskuze p. Vyvial konstatoval, že dochází ke změně názvu 

spolku a máme zájem mít sídlo spolku v Praze, dalším důvodem je úspora nákladů na 

chod spolku. 

Dalším přihlášeným diskuze byl p. Kopecký s dotazem na odkaz ukončení členství. 

Na otázku odpovídal p. Chudoba, že pokud dojde ke změně vlastníka mimo městskou 

organizaci, dojde automaticky k ukončení členství ve spolku. 

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, předsedající dal hlasovat o schválení Stanov 

spolku včetně změny názvu a sídla spolku. 

Pro: 46 Proti:  0 Zdržel se: 6   

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje Stanovy spolku dle Občanského zákoníku 

č.86/2014 sb. s účinností od 01.06.2022 
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8. Schválení Jednacího řádu Členské schůze 

Na základě nových Stanov předseda předkládá Jednací řád Členské schůze, tento materiál 

také členové obdrželi předem a je přílohou tohoto zápisu. Změny jsou v názvosloví a 

drobné úpravě textu. 

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: - 

Pro: 48 Proti     0 Zdržel se: 4 

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Členská schůze schvaluje Jednací řád Členské schůze s účinností od 01.06.2022 

 

 

9. Schválení Organizačního řádu 

Na základě nových Stanov předseda předkládá Organizační řád spolku, tento materiál také 

členové obdrželi předem a je přílohou tohoto zápisu.  

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: - 

Pro: 46 Proti      0 Zdržel se: 6 

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Členská schůze schvaluje Organizační řád spolku s účinností od 01.06.2022 

 

 

10. Zpráva předsedy o činnosti Rady za uplynulé volební období  2018 – 2022 

Předseda přednesl ústně a prezentací zprávu o činnosti Rady Sdružení komunálních 

služeb za volební období 2018-2022.    

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: - 

Usnesení: Členská schůze bere přednesenou a prezentovanou zprávu na vědomí.  
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11. Volby  

 

a) Volba členů Rady  

 

Na základě schváleného Volebního řádu pro volbu členů Rady a Kontrolní komise 

proběhla volba členů Rady spolku. Před vlastní volbou byl každý z kandidátů 

představen přítomným členům. Volba proběhla dle Volebního řádu, což svým 

podpisem potvrdila i členskou základnou zvolená Volební komise. Zápis z volby je 

přílohou tohoto zápisu. 

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

Diskuse: - 

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci od Volební komise o průběhu 

volby. Nově zvolení členové Rady: p.Rataj (40 hlasů), p.Chudoba (40 hlasů), 

p.Preisler (38 hlasů), p.Doubravský (38 hlasů), p.Javůrek (36 hlasů), p.Dobrovolský 

(33 hlasů) a p. Vyvial (32 hlasů).  

Další uchazeči o členství v Radě - p. Labík (29 hlasů) a p. Jána (13 hlasů)  

 

Pro: 52 Proti:      0  Zdržel se: 0   

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje členy Rady: p.Rataj, p.Chudoba, p.Preisler, 

p.Doubravský, p.Javůrek, p.Dobrovolský a p. Vyvial. 

 

 

b) Volba členů Kontrolní komise 

 

Na základě schváleného Volebního řádu pro volbu členů Rady a Kontrolní komise 

proběhla volba členů Kontrolní komise spolku. Před vlastní volbou byl každý 

z kandidátů představen přítomným členům. Volba proběhla dle Volebního řádu, což 

svým podpisem potvrdila i členskou základnou zvolená Volební komise. Zápis z volby 

je přílohou tohoto zápisu. 

Předsedající otevřel prostor pro diskuzi. 

 

Diskuse: - 
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Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci od Volební komise o průběhu 

volby. Nově zvolení členové Kontrolní komise: p.Brant (46 hlasů), p.Šauer (40 hlasů) 

a p.Tětěk (38 hlasů). 

  

Hlasování  Pro: 52 Proti:  0 Zdržel se: 0   

Výsledek:   SCHVÁLENO 

Usnesení: Členská schůze schvaluje členy Kontrolní komise:  

 

 

12. Různé 

V bodě různé se přihlásila p. Roučková s nabídkou uspořádání sportovního dne 

v Bílině. Nově zvolená Rada, se bude návrhem zabývat. 

 

 

13. Předseda SKS přijal od Návrhové komise závěrečné usnesení, které přečetl Členské 

schůzi.  

 

 

 

 

Valeč dne 05.05.2022 

 

Bohumil Rataj - předseda 

 


