
Činnost Rady Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s. 

 

Informace ze zasedání Rady 

5.5.  Ustavující jednání Rady – Špindlerův Mlýn 

10.6. 99. jednání Rady SKS – Benešov 

 - přijetí nového člena – Služby města Buchlovice p.o. 

- schválení jednacího řádu Rady 

- schválení termínů Rady do konce roku 2022 

- rozdělení činnosti mezi radní 

- odsouhlasení založení účtu na Instagramu 

 29.6. 100. jednání Rady SKS – Benešov 

 - přijetí nového člena - TS Obrnice p.o. 

 - příprava odborné exkurze-podzim 2022 

 - vyhodnocení odborné exkurze do Finska 

25.8. 101. jednání Rady SKS – Kobit Jičín 

- partnerská návštěva Jičínský veletrh 

- příprava odborné exkurze-podzim 2022 

- příprava podzimního kongresu 

- příprava organizačního schématu 

- odsouhlasení spolupráce s vydavatelstvím AGRIPRINT 

- příprava Plánu práce na rok 2023 

3.9. 102. jednání Rady SKS – Dolní Morava 

 - přijetí nového člena spolku – MEVA 

 - schválení návrhu na zvýšení členských příspěvků od 1.1.2023 

- příprava odborné podzimní exkurze 

- příprava podzimního kongresu 

- příprava semináře veřejného osvětlení na rok 2023 

- schválení plánu Rady na rok 2023 

 



Činnost Rady Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s. 

 

Partnerské návštěvy – odborné exkurze 

17.5. – 18.5.  Partnerská návštěva ZOVP – Štrbské pleso 

8.6. – 9.6.  Návštěva na akci společnosti EKO-KOM a.s. Odpady a obce - Hradec Králové  

15.6. -18.6.  Odborná exkurze se společností MEVA - Finsko 

21.9. – 23.9.  Partnerská návštěva KFZDOM - Zakopané 

10.10.   Osobní přijetí Hejtmanem Královohradeckého Kraje Martinem Červíčkem 
přímo v jeho pracovně na KÚ   

 

 

 

Ostatní 

17.8. Společný dopis s ČAOH a SVPS k identifikaci problémů v nové odpadové legislativě 

16.9. Společný dopis s ČAOH a SVPS k problémům v evidenci a hlášení odpadů vyplývající 

z nové legislativy  

Změna sídla, názvu a Stanov spolku – rejstříkový soud 

Převod finančních prostředků vybraných na kongresu Sdružení komunálních služeb České 

republiky, z.s. na charitativní účely na Charitu Hradec Králové 

Uzavření partnerské smlouvy s vydavatelstvím AGRIPRINT 

 

 

 

 

Předkládá: Bohumil Rataj, předseda Rady 

Dolní Morava, 13.10.2022 


