Členská schůze Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s.
Zápis z Členské schůze Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s.
konané dne 13.10.2022 Wellnes hotel VISTA, Dolní Morava
Sdružení komunálních služeb, z.s.
Příčná 1892/4, Praha 1
IČ: 41191617
1. Zahájení Členské schůze
Předseda Rady Bohumil Rataj zahájil jednání Členské schůze „Sdružení komunálních
služeb České republiky, z.s.“ Předseda konstatuje, že je přítomno 61 z celkového
počtu 80 členů, tudíž je Členská schůze usnášeníschopná. 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 následně dal hlasovat o schválení
programu.
Diskuse: Pro:

51

Proti:

0

Výsledek:

Zdržel se:

0

SCHVÁLENO

Usnesení: Členská schůze schvaluje program jednání

3. Volba orgánů Členské schůze:
Předseda zahájil další bod a to volbu orgánů Členské schůze.
Volba návrhové komise
Do Návrhové komise, která se bude zabývat přípravou závěrečného usnesení a
ověřovat zápis, bylo navrženo zvolit tyto členy: p.Kněžík, p.Lábík
Diskuse: Pro:
Výsledek:

51

Proti:

0

Zdržel se:

0

SCHVÁLENO

Usnesení: p.Kněžík a p.Lábík byli zvoleni členy Návrhové komise.
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4. Projednání a schválení Členského příspěvku od 01.01.2023
Předseda předložil členské základně ke schválení výši ročních členských příspěvků
s platností od 01.01.2023. Důvodem zvýšení členských příspěvků je skutečnost, že
členské organizace potažmo jejich zástupci, kteří se účastní akcí pořádaných
sdružením, čerpají služby, které jsou hrazeny sdružením a jejichž ceny se stále zvyšují.
Rada se na svém zasedání touto situací na upozornění tajemníka spolku zabývala.
Rozhodla se, že nechce snižovat nastavenou úroveň a objem služeb, které jsou členům
v rámci činnosti SKS poskytovány, a proto navrhla změnu výše členských příspěvků.
Tajemník zanalyzoval a předložil rozdělení nákladů vycházejících na jednoho člena a
rada na základě tohoto vyhodnocení předkládá členské základně ke schválení zvýšení
členských příspěvků na níže uvedené částky.
Člen – služby

9.500,- Kč + DPH

Člen – dodavatel techniky

17.500,- Kč + DPH

Diskuse: p.Polanecký přednesl protinávrh: zachování členského příspěvku a
v případě potřeby řešit zvýšení nákladů formou nárůstu faktury v rámci
jednotlivé připravované akce.
Hlasování o schválení protinávrhu, tj. ponechat příspěvky ve stejné výši:
Pro:

27

Proti:

Výsledek:

22

Zdržel se:

1

SCHVÁLENO

Usnesení: Členská schůze schvaluje ponechání členských příspěvků ve stejné výši
s platností od 01.01.2023.

5. Zprávy radních o jejich činnosti za uplynulé období květen-září 2022
a)

Předseda Rady přednesl svou zprávu o činnosti Rady spolku – příloha tohoto

zápisu č. 1
b)

Každý radní přednesl svou činnost pro spolek za období květen – září 2022 –

příloha tohoto zápisu č. 2.

Diskuse: Usnesení: Členská schůze bere přednesené zprávy na vědomí.
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6. Různé
a. Předseda Rady Bohumil Rataj poděkoval za seminář panu Lábíkovi a informoval
členskou základnu, že se URS pokusí sestavit formulář k vyplnění dat a bude
rozeslán na doplnění členské základně. Doplnit bude moci každý, kdo nebude mít
zájem, nemusí doplňovat.
b. p. Roučková opětovně přednesla návrh na úpravu pořádání kongresů a to na
jednou ročně. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování, kdo by chtěl systém
kongresů změnit na jednou ročně.
Hlasování: PRO 9

PROTI

37

ZDRŽEL SE 5

c. p. Šilhavý přednesl dotaz ohledně možného nástupu na podzimní zájezd na dalším
místě nejen v Benešově. p. Vyvial a p. Chudoba nesouhlasili s druhým nástupním
místem a informovali, proč preferují jedno nástupní místo. Po následné diskuzi
došlo k dohodě, že bude umožněno přistoupení na druhé lokalitě, která bude
uvedena v přihlášce. Cena zájezdu bude neměnná.
d. p. Vyvial opětovně požádal, kdo ještě nezaslal data s počty občanů nebo měst, pro
které děláme služby, aby tak učinil. Pro připomenutí bude zaslán email.

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

Dolní Morava dne 13.10.2022
Bohumil Rataj - předseda
Ing. Josef Matucha - tajemník
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