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Výroční zpráva o činnosti Rady Sdružení komunálních služeb 

za rok 2021 
 

 

Rada jednala v roce 2021 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 (ukončil k 31.10.2021)  

Libor Preisler   člen 

Na 95. jednání Rady SKS dne 25.11.2021 kooptován do Rady SKS Ondřej 

Dobrovolský (TS Holice) 

 

Kontrolní komise: Milan Doubravský, Ondřej Dobrovolský, Hana Kotnová (Rada 

byla od 25.11.2021 oslabena o jednoho člena - Ondřej Dobrovolský kooptován do 

Rady, nový člen do KK bude kooptován v lednu 2022. 

 

Ing. Ludmila Honová  ekonomický úsek 

Ing. Josef Matucha   tajemník sdružení 

 

V roce 2021 se Rada sdružení sešla celkem 6x, vždy za účasti členů Kontrolní 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 SKS se konala:  

21.01.2021 90. jednání – místo Benešov 

22.04.2021  91. jednání – místo Benešov 

26.06.2021 92. jednání – místo Valeč  

25.08.2021 93. jednání – místo Jičín 

05.11.2021 94. jednání – místo Frymburk 

25.11.2021 95. jednání – místo Sepetná 

 

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, 

spolupracovala při připomínkování některých zákonů. 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 kontinuálně sledována, jak hospodárnost činností tak i stav 

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

předložené v programu. Z průběhu každého zasedání je pořizován Zápis 

s projednávanými body. 

 

 

Činnost Rady byla také i v roce 2021 ovlivněna celosvětovou pandemií COVID-19. 

Pro členy, kteří měli zájem, jsme zajišťovali ochranné pomůcky a také dle možností 

podávání informací získaných z různých míst ohledně přijatých opatření 

v souvislosti s pandemií.  

 

 

I nadále považuje Rada za svoji prioritu zkvalitnění nabízených služeb SKS pro své 

členy tak, aby i nadále docházelo k rozšíření členské základny zejména v oblasti 

technických služeb což považujeme za indikátor správného směřování SKS. I nadále 

budeme usilovat o aktivní zapojení všech členů spolku. Náplň SKS chceme stále 

zatraktivňovat a to jak pro stávající členy, tak i pro případné zájemce o členství. I 

v průběhu roku 2021 se rada zaměřila na zkvalitnění své práce, byl vytvořen základ 

pro systematičnost práce radních, který má za cíl zefektivnit činnost rady jako celku. 

Každý radní má vymezené pole působnosti, za které zodpovídá a v rámci kterého 

pracuje tak, aby se v radě zbytečně nedublovali úkoly a na druhé straně, aby některé 

úseky nezůstaly nepokryty. V tomto novém pojetí práce radních jsou samozřejmě 

ještě nedostatky, jako u každé nové věci, ale konkrétní směřování činností radních 

určitě výsledky přinese a doufáme, že přesně konkretizovaná a vymezená činnost 

radních jejich práci zkvalitní.   V rámci tohoto byla založena sekce odpadů, která 

bude zajišťovat pro základnu informace z různých zdrojů a na leden 2022 

naplánovala seminář se zaměřením na nakládání s odpady a odpadovou legislativu. 

Pro rok 2022 bychom rádi připravili další sekce, které by zaštitovali odborní garanti. 

Těmito kroky chceme pravidelně zvyšovat odbornost členů SKS.  

 

 

Budeme dále 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. 

 

 

V rámci spolupráce V4 jsme měli v plánu uspořádat koncem roku 2021 společné 

jednání představitelů spolkůV4. Bohužel pandemická situace nám toto jednání 

znemožnila, proto se pokusíme v roce 2022 toto jednání zástupců spolku V4 

zopakovat.  
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V roce 2021 pokračovala Rada v pravidelném monitoringu finanční situace ve spolku 

a přijímala další opatření na ke snížení finančních nákladů na provoz spolku (I v roce 

následujícím budeme dle možností přijímat a realizovat další opatření.  

 

 

Zprávu o činnosti Rady sdružení předkládá  

 

 

předseda Rady sdružení  Bohumil RATAJ  
 

 

 

 

V Benešově, 17. března 2022 


