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Činnost předsedy a představenstva od valné hromady  
31. 08. 2020 do 22. 09. 2021 

 
 

Září 2020 
 proběhla VH v Poštorné  
 

 
Říjen 2020 

 vyúčtování VH v Poštorné 
 proběhl 3. ročník memoriálu Miloše Odvárky 9.10.2020 ve Svratce 
 proběhlo on-line školení o připravovaném zákonu o odpadech 31.10.2020 

 
 

Listopad 2020 
 proběhla jednání k připomínkování nového zákona o odpadech 
 zaslalo se vyjádření SVPS k dopadu Covidové situace do časopisu Moderní obec 

 
 

Prosinec 2020 
 proběhla příprava dohod o provedení práce na rok 2021  
 byl rozesláno vánoční přání 

 
   

Leden 2021 
 podána daňová přiznání k srážkové dani 
 zaslány potvrzení o příjmech členů SVPS 
 zaslány faktury za členský příspěvek na rok 2021 
 proběhlo jednání představenstva ve Velké Bíteši 29.01.2021 
 proběhla jednání ohledně snížené sazby DPH u odpadů 
 byla podaná žádost na ministerstvo zdravotnictví ohledně přednostního očkovaní 

zaměstnanců odpadových firem 
 
 

Únor 2021 
 proběhla jednání ohledně nového zákona o odpadech a jeho dopadech  
 přišlo vyjádření GŘ Finanční správy ohledně DPH   
 

 
Březen 2021 

 bylo podáno daňové přiznání za rok 2020 
 probíhala jednání ohledně výmětů z třídících linek 
 začala příprava valné hromady ve Zlíně 
 

 
Duben 2021 

 proběhlo jednání představenstva v Poštorné 29.04.2021 
 

 
Květen 2020 

 pokračovala příprava valné hromady ve Zlíně 
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Červen 2021 

 proběhla Rada pro OH v Praze 9.6.2021 
 proběhlo školení sekce EP v Poštorné 10.6.2021 
 proběhlo jednání představenstva v Poštorné 10.06.2021 
 proběhla kontrola KRK v Poštorné 10.06.2021 

 
 

Červenec 2021 
 začala příprava školení OH a BOZP 

 
 

Srpen 2021 
 pokračovala příprava valné hromady ve Zlíně 

 
 
 

Září 2021 
 pokračovala příprava valné hromady ve Zlíně 
 proběhlo školení BOZP ve Vésce 02.09.2021 
 proběhly soutěže v golfu, nohejbalu, střelbě a tenise ve Vésce 02. – 03.09.2021 
 proběhlo školení OH ve Vyškově 10.9.2021 
 proběhlo kontrola KRK ve Zlíně 22.09.2021 
 proběhlo jednání představenstva ve Zlíně 22.09.2021 

 
 


