Zápis
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

PS Zahraniční aktivity

025

1/2016

Místo

ČKA

Termín

20. ledna 2016

Od – do

12:30 – 14:00

Předsedající

Jaroslav Šafer

Sekretář

Tereza Michalová

Hosté

-

Členové PS zahraničí

Pavel Martinek, Josef Smutný, D. Borák - omluven

Následující termín jednání

1) V4 setkání Brno 5.2.2016
1. Program:
13:00 – 13:30
Přivítání účastníků představitelem města (Matěj Hollan – náměstek primátora pro oblast sociálně
kulturní) ? – kontaktován J.Smutným
- úvodní řeč (J. Šafer)
- vzájemné představení
13:30 – 14:30
Všeobecné dění v komorách
- P. Martinek
- J. Šafer (legislativa , dle zprávy M.Špačkové)
- ostatní komory
14:30 – 16:00
Téma architektonických soutěží
- základní rozdílnosti v soutěžních řádek, jejich případné navrhované změny, vazby na
zákon o zadávání veřejných zakázek a výkon porotcování jako základní nástroj
kvality soutěží (P. Lešek)
- diskuze s ostatními komorami
16:00 – 16:30
coffee break (prezentace kalkulačky)
16:30 – 18:00
Téma městský architekt
- rozsah činnosti a kompetencí městského architekta, jeho role v urbanistickém
měřítku a úloha při zadávání veřejných zakázek (I.Plicka)
- diskuze s ostatními komorami
18:00 – Prohlídka villa Stiassny (cca 30 – 45 minut) ? - rezervace bude potvrzena emailem
20:00 – Společná večeře
2. Připravení řečí
- připravení řečí v anglickém jazyce, které budou rozeslány ostatním ve skupině (nejlépe do
29.1.2016). J.Šafer si úvodní slovo připraví sám. T.Michalová přeloží zprávu o legislativě od
M.Špačkové
3. Přeložení soutěžního řádu do AJ
- pro účely V4, i dlouhodobější potřebu
2) PS udržitelnost (J.Smutný)
- zatím do rozhodnutí o PS udržitelnost bude fakturovat přípravu na PS udržitelnost na PS
zahraničí (ostatní souhlasí)
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- příprava podkladů pro vznik PS pro představenstvo 4.2.2016 (podklad, program,
rozpočet)
- jestliže PS vznikne z jejího rozpočtu budou uhrazeny faktury J.Smutného, týkající se PS.
3) Plán cest
- doplnit pracovní cesty za rok 2015
- připravit plán pracovních cest na rok 2016
4) ACE
- setkání ACE working group SOS (Scope of services), přibližně v červnu 2016, mělo by být
v ČR
5) ENACA
- na jaře by mělo být v Praze
- kontaktovat O.Mihalíkovou (Slovenská komora architektů), na kdy je schůzka
naplánována a zda počítají s konáním v Praze

Dne 20. 1. 2016
Zapsala: Tereza Michalová
Schválil: Jaroslav Šafer
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