ZÁPIS – PS ČKA pro bydlení
předmět:

09. 12. 2011

Spolupráce PS pro bydlení ČKA při řešení Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

datum, čas, místo: 9.12.2011, 13:00 hod, kancelář ČKA, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
zapsal:
upozornění:

David Tichý
Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je všemi jeho účastníky akceptován pokud není autor zápisu bezodkladně informován o nutnosti doplnění / úprav. Případné připomínky k zápisu zašlete,
prosím, na adresu tichy@cekb.cz
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Záznam z jednání
Vykoná / termín
PS v zájmu zlepšení komunikace a transparentnosti činnosti PS, schválila pravidla základního fungování.
Dokument je součástí přílohy tohoto zápisu.
Schůzky se zúčastnili další experti, kteří tak reagovali na výzvu ČKA
k účasti na činnosti PS bydlení. Všichni experti i členové PS krátce představili své CV, zároveň JV shrnul stávající stav naší činnosti v Politice
bydlení.
Na schůzce byly znovu představeny všechny body Politiky bydlení, byli
představeni vybraní experti k jednotlivým úkolům a zároveň se
k vybraným bodům přihlásili nově příchozí experti. Z každé skupiny expertů pro každý úkol dokumentu Politiky bydlení byli zvoleni příslušní
koordinátoři úkolu.
JV připravil formu smlouvy o dílo, podle jejíž struktury budou připraveny JV + FT / do 15.12.
další tři základní smlouvy, kde je garantem úkolu ČKA. Smlouvy budou
připraveny na čtvrtek 15.12., kdy bude jejich obsah na schůzce Vrana –
Tittl potvrzen. Následně budou smlouvy poslány na MMR.
Dle JV bude činnost expertů zahájena po podpisu příslušných smluv
s MMR. ČKA bude průběžně informovat o stavu věci.
V rámci činnosti skupiny bude vypracován rozdělovník k jednotlivým
úkolům, podle kterého budou experti informováni o stavu zpracování a
výsledcích příslušných úkolů.
Součástí zápisu bude aktualizovaná tabulka úkolů Politiky bydlení se
jmény všech expertů a vybraných koordinátorů, a aktualizovaný adresář
kontaktů.
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