SDRUŽENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Zápis z valné hromady SVPS ze dne 14. až 15. 4. 2011 v hotelu Allvet ve Vyškově
1) Zahájení
Jednání zahájil Ing. Jaroslav Mynář. Podle prezenční listiny bylo v 9:00 hodin přítomno 68
členů SVPS z celkového počtu 110 - valná hromada je usnášení schopná.
Předseda přivítal přítomné členy SVPS a předal slovo pořadateli Ing. Davidu Olejníčkovi.
Dále Ing. Mlynář přednesl návrh programu:
-

přivítání
změny v členské základně
kontrola usnesení z minulé valné hromady
zpráva předsedy o činnosti
zpráva o hospodaření
zpráva kontrolní a revizní komise
zprávy sekcí
různé
vystoupení zahraničních hostů
nabídky firem

Po jeho schválení jednání řídil předseda. Zapisoval Ing. Antonín Mudroch. Organizaci celého
jednání zajišťoval Ing. David Olejníček
2) Změna v členské základně
Předseda navrhl přijetí 5 - ti nových členů doporučených představenstvem:
- Technické služby města Fulnek, p. o.
- CASSANDRA alfa s.r.o. Ostrava
- Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb, Praha
- Daniš Davaztechnik s.r.o. Přerov
- Služby Telč spol. s r.o.
Přijetí navržených firem bylo schváleno.
Předseda navrhl na základě doporučení představenstva ukončení členství na vlastní žádost 2
firem:
- STS Prachatice, a.s.
- INGR Brno s.r.o
Ukončení členství uvedených firem bylo schváleno.
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3) Kontrola usnesení z minulé valné hromady
Předseda ve zprávě uvedl, že usnesení valné hromady a představenstva jsou splněna nebo se
plní.
4) Zpráva předsedy o činnosti představenstva a předsedy
Předseda ve zprávě uvedl, že se představenstvo v období od poslední valné hromady sešlo 3x
(9. 12. 2010, 2. 2. 2011 a 13. 4. 2011) a přijalo usnesení k následujícím úkolům:
-

bylo schváleno zaležení spořícího konta u KB a internetové bankovnictví
byl pověřen místopředseda přípravou pravidel pro vystavovatele
byla schválena změna termínu školení VZ
byl schválen program návštěvy zahraničních delegací
bylo doporučeno přijetí nových členů a ukončení členství
byla schválena pravidla pro vystavovatele
byla schválena změna termínu školení EP
byla schválena změna hospodářky
byla schválena další změna termínu školení VZ
byl schválen zájezd na malé kompostárny do SRN na podzim 2011

Zpráva o činnosti předsedy bude uveřejněna ve veřejném archivu na stránkách www.svps.cz.
Valná hromada SVPS schválila zprávu předsedy.
5) Zpráva o hospodaření SVPS
Zpráva o hospodaření SVPS bude zveřejněna ve veřejném archivu na www.svps.cz.
Výsledek hospodaření v roce 2010 ve srovnání s plánem

Počáteční stav
Příjmy k 31. 12. 2009
Výdaje k 31. 12. 2009
Zůstatek

Plán 2010v Kč
400.000,1.595.000,1.781.000,214.000,-

Skutečnost 2010 v Kč
569.332,53
1.625.551,06
1.665.650,00
529.105,59
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Výsledek hospodaření v roce 2011 ve srovnání s plánem

Počáteční stav
Příjmy ke 12. 4. 2010
Výdaje ke 12. 4. 2010
Zůstatek

Plán 2010v Kč
490.000,1.200.000,1.300.000,390.000,-

Skutečnost 2010 v Kč
529.105,59
917.791,97
227.200,1.218.994,56

Ke dni 12. 4. bylo na účtech 1 237 866,56 Kč a v pokladně 3 128,- Kč.
Zpráva o hospodaření byla schválena.
6) Zpráva kontrolní a revizní komise
Předseda komise p. Lánský předložil písemnou zprávu o revizi hospodaření za období od 7.
10. 2010 – 7. 4. 2011 Revize proběhla 8. 04. 2011 (za přítomnosti pí. Hořčíkové).
Závěrem konstatoval, že:
- Všechny předložené doklady tak, jak jsou uvedeny v kapitole I. jsou vedeny přehledně,
úplně a řádně.
- Usnesení valné hromady a orgánů SVPS jsou splněna nebo plněna.
- KRK konstatuje že, Ing. Jaroslav Mynář a Ing. Jana Mejzlíková mají evidenci hospodaření
bez závad.
Zpráva byla schválena a je uložena u předsedy.
7) Zprávy sekcí
Činnost odborných sekcí probíhala podle schválených plánů práce a jednotliví vedoucí sekcí
(ekonomicko-právní poradenství, veřejného osvětlení a místních komunikací, odpadového
hospodářství, veřejná zeleň, zahraniční vztahy) informovali o plnění plánu práce na rok 2010.
Všichni připravili písemné zprávy, které budou uloženy ve veřejném archivu na www.svps.cz.
Plnění plánu práce jednotlivých sekcí bylo schváleno.
Na základě doporučení představenstva navrhl předseda valné hromadě schválit příspěvek na
SVPS pro členy zahraničních delegací na valných hromadách na 1 500,- Kč.
Návrh byl schválen.
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8) Různé
Předseda vyzval členy k podání návrhu na konání valné hromady SVPS na podzim 2011.
Proběhla diskuze na téma souběh funkcí v obchodních společnostech a byl schválen návrh,
aby představenstvo SVPS zajistilo vypracování vzorových smluv.
9) Vystoupení zahraničních delegací
V rámci této části valné hromady vystoupili se svými příspěvky:
1) George R. Crombie – prezident asociace APWA z USA a informoval o
pracovněprávních vztazích
2) Ram N. Tesari – zástupce asociace APWA z Floridy, který navázal na přednášku
George R. Crombiho
3) Ross Vincent – zástupce asociace z Nového Zélandu, který informoval o mezinárodní
asociaci inženýrů v komunální oblasti
4) Ing. Peter Beneš - předseda sdružení ZOVP ze Slovenska se zdravicí

10) Presentace firem
Ing. Kostelník informoval přítomné, že na jarní valnou hromadu ve Vyškově se přihlásilo 52
vystavovatelů. Tyto firmy vystoupily s prezentací v kongresovém sále a na výstavních
plochách před hotelem Allvet. Vystoupení řídil Ing. Kostelník.
11) Závěr
Usnesení:
č. 1) schválen program valné hromady
č. 2) schváleno přijetí 5 - ti nových členů
č. 3) schváleno ukončení 2 stávajících členů SVPS
č. 4) schválena zpráva předsedy o činnosti předsedy a představenstva
č. 5) schválena zpráva o hospodaření SVPS
č. 6) schválena zpráva kontrolní a revizní komise
č. 7) schváleny zpráva sekcí
č. 8) schválena částka 1.500,- Kč jako příspěvek na činnost od členů zahraničních delegací za
účast na valné hromadě
č. 9) pověřeno představenstvo zajištěním vypracování vzorových smluv
Zapsal A. Mudroch

Ověřil J. Mynář

