ZÁPIS – PS ČKA pro bydlení
předmět:

01. 12. 2011

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

datum, čas, místo: 1.12.2011, 13:30 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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jméno:
Ing.arch.akad.arch. Jan Vrana (JV)
JUDr. PhDr.Jiří Plos (JP)
Ing.arch. Tomáš Bezpalec (TB)
Ing.arch. Martin Peterka (MP)
Ing.arch. Milan Körner (MKr)
Ing.arch. Ivan Plicka (IP)
Doc.ing.arch. Michal Kohout (MKh)
Ing.arch. David Tichý, Ph.D. (DT)
Ing.arch. Petr Hlaváček (PH)
Prof.ing.arch. Jaroslav Šafer (JŠ)
Ing.arch. Filip Tittl (FT)
Ing.Mgr. Martin Lux, Ph.D. (ML)
Tomáš Ctibor (TC)
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Záznam z jednání
PS v zájmu zlepšení komunikace a transparentnosti činnosti PS, schválila pravidla základního fungování. Dokument je součástí přílohy tohoto
zápisu.
Na základě schůzky na MMR, která proběhla 23.11.2011 (za PS se zúčastnili Plos, Vrana, Kohout), byly potvrzeny čtyři úkoly, kde je garantem ČKA
(D2.2, D4.3, K2.1, K3.1). K těmto bodům byly jmenováni zodpovědní koordinátoři (D2.2 – CKB, hlavní expert Peterka, D4.3 – CKB-Tittl, K2.1 – ČKA
– Vrana, K3.1 – CKB-Kohout)
JV informoval o dalších zájemcích o práci expertů v pracovní skupině.
ČKA pozve tyto zájemce na další společnou schůzku skupiny, kde se případné zapojení těchto expertů do práce skupiny dohodne.
K jednotlivým úkolům, vyplývajícím z koncepce řešení Politiky bydlení,
budou připraveny „projektové listy“ , kde bude mimo jiné uveden předmět plnění, smluvní vztah, harmonogram práce a cena. V tomto duchu
připraví JV základní formulář, který bude použit jako vzor pro jednotlivé
projektové listy.
ČKA pošle všem členům a expertům PS pro bydlení pozvánku na společnou schůzku, která se bude konat v pátek 9.12. od 13 hodin v prostorách
ČKA. Na této schůzce budou pro jednotlivé úkoly potvrzeni všichni experti (včetně možného začlenění nových zájemců) a koordinátoři. Zároveň budou projednány příslušné projektové listy, které budou zaslány na
MMR.
Všichni potvrzení experti a koordinátoři budou po dohodě s MMR vyzváni
k zahájení činnosti ve spolupráci s garanty příslušných projektů.
Všichni koordinátoři budou o své činnosti pravidelně informovat členy
pracovní skupiny.

přítomen:

obdrží zápis:

Vykoná / termín

JV / do pondělí 5.12.

JV / do pondělí 5.12.

JV / do pondělí 5.12.
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