SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Zápis z valné hromady SVPS ze dne 30. 05. 2019 na výstavišti Floria v Kroměříži
1) Zahájení
Jednání zahájil Ing. Jaroslav Mynář. Podle prezenční listiny bylo v 9:15 hodin přítomno 61
členů SVPS z celkového počtu 115 - valná hromada byla usnášení schopná. V průběhu valné
hromady se zaregistrovalo celkem 65 členských organizací.
Předseda přivítal přítomné členy SVPS a hosty, předsedu SRVO Ing. Jiřího Skálu, člena rady

ZOVP Ing. Lubomíra Krchu, tajemnici ZOVP Ing. Kristinu Priestorovou a zástupce
generálního partnera Haiteco CZ pana Jana Zábrodského
Volba orgánů valné hromady
Ing. Mynář nechal schválit orgány Valné hromady.
Předsedající: Ing. Jaroslav Mynář
Zapisovatel: Dana Stratilová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kateřina Jakůbková, Ing. Gabriela Horčíková
Přítomno 61 – pro 61, proti 0, zdrželi se 0
2) Schválení programu
Předsedající Ing. Mynář navrhl následující program valné hromady:
1) zahájení, informace o usnášeníschopnosti, volba předsedajícího a zapisovatele valné
hromady, schválení programu
2) přijetí nových členů a ukončení členství
3) vystoupení generálního partnera
4) kontrola usnesení
5) zpráva předsedy o činnosti představenstva
6) zpráva o hospodaření
7) zpráva KRK
8) zpráva o činnosti sekcí
9) prezentace vystavovatelů
Přítomno 61 – pro 61, proti 0, zdržel se 0
Program Valné hromady byl schválen.
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3) Vystoupení hostů
Hosté valné hromady pozdravili přítomné členy a generální partner seznámil členy s historií a
současností společnosti Haiteco CZ
4) Změna v členské základně
Předseda konstatoval že od poslední valné hromady nedošlo v členské základně ke změnám
Počet členů SVPS je k 30. 05. 2019 – 115.
5) Kontrola usnesení představenstev a valné hromady
Předseda přednesl zprávu o kontrole plnění usnesení představenstva a valné hromady od 18.
10. 2018 do 29. 10. 2019 a bylo konstatováno, že všechna usnesení byla splněna, nebo jsou
plněna.
Zpráva o kontrole usnesení je uveřejněna ve veřejném archivu na stránkách www.svps.cz
Přítomno 62 – pro 62, proti 0, zdrželo se 0
Zpráva o kontrole usnesení byla schválena
Zpráva předsedy o činnosti představenstva a předsedy
Předseda ve zprávě uvedl, že se představenstvo v období od poslední valné hromady sešlo 5x
(18. 10. 2018, 28. 11. 2018, 31. 01. 2019, 21. 03. 2019 a 29. 05. 2019) a přijalo usnesení
k následujícím úkolům:
-

byly zvoleni předseda, místopředseda a vedoucí sekcí
byly schváleny pravomoce členů představenstva a schválena příprava smluv
byly schváleny termíny školení sekcí a termíny valných hromad
byl schválen zájezd do Švédska a Izraele, včetně příspěvku SVPS
byl schválena výroba vizitek
byli schválení zástupci so komise SMO
byly schválen změny plánu na rok 2018
bylo schváleno rozeslání dotazníku o další činnosti SVPS
byla schválena úhrada obědů pro vystavovatele na VH
byla schválena příprava nových webových stránek
bylo schváleno stanovisko SVPS k vyhlášce o vratných PET lahvích
byla schválena příprava výroby propagačních materiálů

Zpráva o činnosti předsedy je uveřejněna ve veřejném archivu na stránkách www.svps.cz.
Přítomno 63 – pro 63, proti 0, zdržel se 0
Valná hromada SVPS schválila zprávu předsedy

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

6) Zpráva o hospodaření SVPS
Zpráva o hospodaření SVPS za rok 2018 a 2019 je zveřejněna ve veřejném archivu na
www.svps.cz.
Výsledek hospodaření v roce 2018 ve srovnání s plánem k 31. 12. 2018
Plán 2018 v Kč
Skutečnost 2018 v Kč
Počáteční stav
750.000,773.955,45
Příjmy k 31. 12. 2018
1.546.000,1.543.005,04
Výdaje k 31. 12. 2018
1.946.000,1.927.229,14
Zůstatek
350.000,389.731,35
Ke dni 31. 12. 2018 bylo na účtech 389.230,35 Kč a v pokladně 501,- Kč
Výsledek hospodaření v roce 2019 ve srovnání s plánem k 24. 05. 2019
Plán 2019 v Kč
Skutečnost 2018 v Kč
Počáteční stav
500.000,389.731,35
Příjmy k 31. 12. 2018
1.300.000,1.427.448,73
Výdaje k 31. 12. 2018
1.450.000,742.211,52
Zůstatek
350.000,1.074.968,56
Ke dni 24. 05. 2019 bylo na účtech 1.073.414,56 Kč a v pokladně 1.554,- Kč
Přítomno 62 – pro 61, proti 0, zdržel se 1
Zpráva o hospodaření za rok 2018 a 2019 byla schválena.
Schválené změny plánu na rok 2018
Předseda informoval o schválených změnách představenstvem, příjmy vyšší o 16.000,- Kč a
výdaje vyšší o 16.000,- Kč
7) Zpráva Kontrolní a revizní komise
Předsedkyně komise pí. Jakůbková předložila písemnou zprávu o revizi hospodaření za
období od 18. 05. 2018 do 24. 05. 2019, revize proběhla 28. 05. 2019 (za přítomnosti pí.
Jakůbkové, pí. Horčíkové a pí. Stratilové). Závěrem konstatovala, že:
- Všechny předložené doklady tak, jak jsou uvedeny v kapitole I. jsou vedeny přehledně, úplně a
řádně.
- Usnesení plenárního zasedání a orgánů SVPS jsou splněna nebo plněna.
- KRK konstatuje, že evidence hospodaření za toto období je bez závad.
Přítomno 63 – pro 61, proti 0, zdrželo se 2
Zpráva byla schválena a je uložena u předsedy.
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8) 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 2019
Všichni připravili písemné zprávy, které budou uloženy ve veřejném archivu na www.svps.cz.
Přítomno 63 – pro 60, proti 0, zdrželo se 3
Plnění plánu práce za rok 2019 jednotlivých sekcí byly schváleny.
9) Prezentace vystavovatelů
Pavel Gaizura řídil přestavení 45 vystavovatelů.

Usnesení:
č. 1) schváleny orgány valné hromady
č. 2) schválen program valné hromady
č. 3) schválena zpráva o kontrole a plnění usnesení
č. 4) schválena zpráva předsedy o činnosti předsedy a představenstva
č. 5) schválena zpráva kontrolní a revizní komise
č. 6) schválena zpráva o hospodaření SVPS za rok 2018 a 2019
č. 7) schváleny zprávy sekcí za rok 2018 a 2019

Zapsal: Dana Stratilová ………………….

Ověřil: Kateřina Jakůbková ……………………

Gabriela Horčíková ……………………..

