USNESENÍ
valného shromáždění Svazu zkušeben pro výstavbu, z.s. (dále jen „SZV“)
Valné shromáždění se konalo dne 29.listopadu 2017 od 10.00 hod. na adrese Pražská
810/16, Hostivař, 102 00 Praha.
Valné shromáždění svolalo předsednictvo SZV. Jednání zahájil a řídil Ing. Petr Kučera, CSc.,
předseda předsednictva. V úvodu informoval o změnách
v jednacím řádu – valné
shromáždění řídí předseda předsednictva a volebním řádu – revizní komise se mění na
kontrolní komisi, a to v souvislosti se změnou stanov SZV.
Valné shromáždění po vyslechnutí a projednání jednotlivých bodů programu včetně diskuse:
1. Bere na vědomí:
 Zprávu mandátové komise o účasti na Valném shromáždění
z 19 členů přítomno 11 členů, Valné shromáždění je usnášeníschopné.
2. Schvaluje:
 Program jednání Valného shromáždění
 Změny jednacího a volebního řádu
 Mandátovou komisi ve složení:
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
Ing. Libuše Futerová
 Návrhovou komisi ve složení:
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
Ing. Jiří Heš
 Zprávu o činnosti
 Zprávu o hospodaření SZV za rok 2016
 Návrh rozpočtu SZV na rok 2018
 Zprávu kontrolní komise
 Členský příspěvek pro období 2018 ve výši 5000,- Kč
3. Ukládá předsednictvu:
 Připravit kvalitní zastoupení SZV na výstavě FOR ARCH 2018 se zaměřením
na prezentaci aktivit Svazu a jednotlivých členů a projednat možnost a
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případně podmínky pro prezentování členů SZV na stánku SZV v rozsahu
převyšujícím standardní účast.
 Pokračovat v aktivitách SZV při řešení projektů v součinnosti s MPO, ÚNMZ,
MMR a ČAS
 Aktivně spolupracovat na tvorbě zákona o stavebních výrobcích
 Zrealizovat jednání s ČVUT a případně s dalšími VŠ ve věci nabízení a
provádění činností posuzování shody při uvádění výrobků na trh ze strany
laboratoří VŠ.
 Pokračovat v propagaci a realizaci certifikačního systému a značky
„Osvědčeno pro stavbu – Česká kvalita“
Usnesení valného shromáždění bylo schváleno jednomyslně, nikdo se nezdržel a nikdo
nehlasoval proti.
Valné shromáždění bylo ukončeno: 12:07 hod.

V Praze, 29.11.2017
Za návrhovou komisi:
………………………………
Ing. Jiří Heš

…………………………………..
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.

………………………………………..
Ing. Petr Kučera, CSc.
předseda předsednictva
Svaz zkušeben pro výstavbu, z.s.
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