ZÁPIS XI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA
DNE 4. 11. 2014
ČAS OD 10.00 HODIN DO 18 HODIN
Přítomni: M. Košař (do 18.00), J. Šafer, I. Plicka, R. Václavík, J. Panna, R. Kolařík (do
17.30), P. Martinek, M. Volf (do 15.30), K. Salzmann (do 17.30), P. Hnilička
(od 10.10), L. Kuba (od 10.15 do 16.50), J. Sapák (od 13.20)
Hosté: P. Rada, V. Šebek (od 11.10)
Kancelář: V. Těšitelová, I. Königsmarková, D. Rybková, Z.Hošková
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu XI. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
IV. HONORÁŘE
V. AGENDA ČKA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ – TRVAJÍCÍ
VIII. RŮZNÉ - NOVÉ
1. Hlasování o programu zasedání ze dne 4.11.2014
Usnesení: Představenstvo souhlasí s navrženým programem zasedání
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat.
Nepřítomen: P.Hnilička, L.Kuba, J.Sapák
I.

ÚVOD

info
2. Hlasování ze dne 4.11.2014 o zařazení nového bodu zasedání do části Různé nové
– týkající se hlasování per rollam o nominacích do orgánů NČA
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí se zařazením bodu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se:3
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: P. HNILIČKA
3. Hlasování ze dne 4.11.2014 o doplnění zápisů
Návrh usnesení J.Panna: Představenstvo ukládá kanceláři doplnit do posledních tří zápisů
z jednání představenstva následující body: doplnění proběhlých hlasování per rollam,
neprojednaných bodů a připomínek, které byly na programu, v termínu do začátku
prosince. Připomínky k zápisům budou přílohou tohoto zápisu.
Pro: 2
Proti: 1
Zdržel se:8
Návrh nebyl přijat.
NEPŘÍTOMEN: P. HNILIČKA
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II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo pověřuje člena představenstva R.Kolaříka předložením podkladů pro
přípravu Ceny za architekturu na příštím zasedání představenstva.
Úkol splněn – viz dále bod V. / 4.
Představenstvo pověřuje kancelář maximální propagací výběrového řízení. Publikace na
internetu: Archiweb, Jobs.cz, Fb, LinkedIn, Stavbaweb, TZ a další. Kancelář osloví
headhuntery. Limit 60 000,- Kč, který bude hrazen z rezervy ČKA.
Úkol plněn průběžně. V současné době je výběrové řízení pro příjem přihlášek
uzavřeno. Bylo obdrženo celkem 37 přihlášek, se kterými bude/byla seznámena
výběrová komise. První kolo výběrového řízení proběhne 11. 11. 2014.
Představenstvo schvaluje navržený postup dokončení přechodu ze starých webových
stránek na nové s tím, že navržená upravená struktura bude ještě upravena na základě
diskuse u kulatého stolu. Definitivní termín přechodu ze starých www na nové www bude
konec října 2014.
Úkol plněn průběžně – viz dále bod V. / 6.
Představenstvo ukládá Kanceláři, aby prověřila možnosti navýšení příjmů v oblasti
poradenské činnosti a vzdělávacích akcích.
Úkol plněn průběžně. Materiál viz příloha. Je možné zauvažovat nad účastí ve
výzvě z operačního programu MPSV, je však nutná pověřená osoba, která bude
garantem za odbornou stránku projektu.
Představenstvo ukládá právnímu oddělení ČKA, aby nalezlo řešení možnosti zpětné úhrady
soudních výloh ze strany neúspěšného účastníka řízení. Smysl je v omezení počtu udání
mezi kolegy.
Úkol pro Kancelář. Zpracovat pro účely zveřejnění na webových stránkách ČKA stanovisko
k možnosti zpětné úhrady soudních výloh.
Úkol splněn.
Představenstvo ukládá PS Granty, aby prověřila možnosti získání konkrétního grantu pro
Komoru.
Úkol trvá.
4. Hlasování ze dne 4.11.2014 o úkolu pro M.Volfa
Návrh usnesení: Na příští zasedání představenstva dodá situační zprávu týkající se
grantové politiky včetně eventuálních doporučení pro další postup.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: P. HNILIČKA, J. SAPÁK
Představenstvo bere na vědomí předloženou zprávu Zelená infrastruktura a ukládá PS pro
krajinářskou architekturu vypracovat materiál týkající se aktivit ČKA v oblasti Zelené
infrastruktury.
Úkol trvá.
Představenstvo pověřuje D. Rybkovou podáním žaloby vůči OA ve věci neuhrazeného
členského příspěvku za členství v Mezinárodním sdružení architektů na základě Smlouvy o
uznání dluhu.
Úkol splněn, žaloba připravena s tím, že OA požádala o odklad termínu platby na
15.11.2014. bude řešeno návazně na úhradu či neúhradu ze strany OA.
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III.

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

Spisová značka DR 2014-12
Předseda Sts přípisem ze dne 14. 10. 2014 oznamuje představenstvu ČKA zahájení
disciplinárního řízení.
Představenstvo vzalo na vědomí.
Spisová značka DR 2013-34
Předseda Sts přípisem ze dne 14. 10. 2014 postupuje představenstvu ČKA odvolání dozorčí
rady proti rozsudku Stavovského soudu, kterým byla autorizovanému architektovi za
porušení § 26 odst. 1 a odst. 5 PEŘ ČKA uložena pokuta ve výši 20.000,- Kč.
Postupuje se členům odvolacího senátu představenstva.
Spisová značka DR 2013-27
Předseda Sts přípisem ze dne 17. 10. 2014 postupuje představenstvu opis rozsudku
Stavovského soudu, který byl 22. 9. 2014 vynesen v disciplinárním řízení. Rozsudek je k
datu postoupení nepravomocný.
Představenstvo vzalo na vědomí.
Odvolání ve věci spisové značky DR 2013-28 nutno rozhodnout.
Bude projednáno na prosincovém zasedání.
IV.

HONORÁŘE

Informace o aktuálním stavu práce na standardech a honorářích – P. Martinek.
5. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí připravovaný postup na standardech a
přílohách smlouvy o dílo a ukládá PS, aby připravované návrhy novelizace vyhlášky č.
499/2006 Sb. připravila tak, aby dokumentace pro úřady státní správy a samosprávy byla
co možná nejstručnější a sledovala veřejný zájem.
PRO: 9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:2
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: J. SAPÁK
6. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí se zřízením samostatné PS ČKA/ČKAIT pro
honoráře a deleguje do ní P.Martinka, P.Radu, J.Šafera a I.Plicku.
PRO: 10
PROTI:
ZDRŽEL SE:1
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: J. SAPÁK
7. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo ukládá PS Standardy doplnění zbývajících dvou tabulek
z materiálů předaných architektem Václavíkem na web ČKA.
PRO: 9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:2
Návrh byl přijat.
Nepřítomen: J. Sapák
8. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo vyjadřuje mimořádné ocenění dosavadní práce a výsledků
PS standardy pod vedením arch. Martinka.
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PRO: 7
PROTI:0
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: J. SAPÁK
V.

ZDRŽEL SE:4

AGENDA ČKA

1. Snížení počtu volených orgánů
Usnesením představenstva z 2.9.2014 bylo PS legislativa a právnímu oddělení uloženo
zpracovat návrh na změny vnitřních řádů Komory v tom smyslu, že počet členů
představenstva bude snížen z 12 na 9 a počet členů dozorčí rady z 9 na 5.
9. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo ukládá předkladatelům návrhů na snížení počtu členů
volených orgánů, aby do příštího jednání představenstva konkrétně vyčíslili možné úspory,
které v tomto návrhu vidí.
PRO: 4
PROTI:
ZDRŽEL SE:8
Návrh nebyl přijat.
2. Vzdání se autorizace
Žadatel: Ing. arch. Karel Kovář, Hvězdova 1322/37, 140 00 Praha 4, číslo autorizace
00 341
Žádost: doručena na ČKA dne 7. 10. 2014/1777
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2014
10. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje vyškrtnutí Ing. arch. Karla Kováře ze seznamu
autorizovaných architektů.
PRO: 9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:2
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: K.SALZMANN
Úkol 1/XI/2014 pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Ing. arch.
Karla Kováře.
Pozastavení autorizace
Žadatel: Ing. Michal Servus, Trávnická 4, 796 01 Prostějov, číslo autorizace 03 045
Žádost: doručena na ČKA dne 19. 9. 2014/1674
Věc: pozastavená autorizace zpětně na vlastní žádost k datu 01. 7. 2013.
Doloženo místopřísežné prohlášení, že od roku 2007 nevykonával činnost autorizovaného
architekta.
11. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje pozastavení autorizace zpětně od 1. 7. 2013
Ing. Michalu Servusovi.
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:0
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: K.SALZMANN
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Úkol 2/XI/2014 pro Kancelář: oznámit žadateli o vyhovění žádosti o zpětné pozastavení
autorizace.
3. Záštity

Dny zahradní a krajinářské tvorby – Veřejný prostor v souvislostech
Typ akce:
Tradiční a hojně navštěvovaná odborná konference otevírá prostor pro
důležitá mezioborová jednání a přináší nejen odborné přednášky se zaměřením na
praktické využití a pozitivní příklady, ale i významnou společenskou událost. Na
konferenci každoročně přijíždí přes 300 účastníků – pracovníků státní správy,
samosprávy a dalších státních institucí, krajinářských architektů a projektantů,
majitelů a zaměstnanců firem zabývajících se zakládáním a údržbou zeleně ve
městech a obcích. Významná je účast studentů a pedagogů škol všech zmíněných
oborů, specialistů z oboru památkové péče, urbanistů, pracovníků z oblasti
životního prostředí. Účastní se také výtvarníci a další odborníci.
Termín konání:

03.-05. 12. 2014

Místo konání:

Luhačovice

Organizátor: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Doporučení předsedy: ANO
12. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Dny zahradní a
krajinářské architektury – Veřejný prostor.
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:1
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: K.SALZMANN
INSPIRELI
Typ akce:
jedná se o projekt první sociální sítě pro architekty, která bude spuštěna cca.
za měsíc. Nyní existuje provizorní testovací web www.inspireli.com, který
momentálně není ještě sociální sítí, ale po dobu 3 let umožní testování. Nová
sociální síť bude propojovat 1000 universit světa, studenty, architekty, firmy a
uživatele.
Dále chystáme vytvořit soutěž Inspireli Awards, (již máme komorou přiděleného
konzultanta Ing. arch. Janatku) kde bude 10 světově nejznámějších architektů
(včetně 4 českých – jednáme s arch. Fráňkem, Lábusem, Pleskotem a Šípkem)
vybírat v každém státě nejtalentovanější studenty… ti, kdo zvítězí, získají „cestu
kolem světa“ po světových ateliérech. Do projektu se osobně zapojil ministr
školství Marcel Chládek, který připravuje osobní dopis všem rektorům universit
architektonického světa. Zároveň jsem s mandátem ministra obešel rektory
českých vysokých škol. Osobně se již nyní do projektu zapojili rektoři ČVUT,
ostravské univerzity, ústecké univerzity a nyní čekáme na potvrzení rektora
brněnské univerzity. Liberecký rektor univerzity zájem potvrdil ústně.
Ukázka nového designu sociální sítě: http://inspireli.jiri-spacek.eu/homepage.html
Rád osobně představím projekt představenstvu.
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Organizátor: Ing. Karel Smejkal, Ph.D.
Doporučení předsedy: ne
13. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Inspireli.
PRO:
0
PROTI:
10
ZDRŽEL SE:2
Návrh nebyl přijat.
Konference reSITE 2015: Shared CITY
Typ akce:
mezinárodní urbanistická konference
konkurenceschopná a odolná města
Termín konání:
Místo konání:

o sdílení

idejí

pro obyvatelná,

18.-19.6. 2015
Forum Karlín, Pernerova 58, Praha 8

Organizátor: reSITE sp
Jiné záštity: v roce 2014 reSITE získal záštitu primátora hl. m. Prahy, Velvyslanectví
Spojených států amerických v Praze, Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní
rozvoj.
V letošním roce žádáme: Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo pro životní prostředí, primátora hl. m. Prahy, Velvyslanectví
Spojených států v Praze
Doporučení přesedy : ano
14. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Konference reSITE
2015: Shared CITY
PRO: 12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:0
Návrh byl přijat.
Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh
Typ akce:
Seminář pořádaný pro odbornou veřejnost z řad zadavatelů, dodavatelů
veřejných zakázek a poradce v této oblasti. V rámci semináře budou předneseny
přednášky:
Zadávání projektových služeb v soutěži o návrh a v následném jednacím řízení bez
uveřejnění a v obvyklém druhu zadávacího řízení (JUDr. Martina Mervartová, Ph.D., a Mgr.
Jan Dáňa z AK Dáňa, Pergl Dáňa, Pergl & Partneři)
Jak nejlépe zadávat veřejné zakázky na projekční práce (Ing. Arch. Petr Lešek z ČKA)
Termín konání:

27.11. 2014

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Organizátor: AVZ – Asociace pro veřejné zakázky
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Kontaktní osoba:

Mgr. Tomáš Machurek, předseda výkonného výboru AVZ

Doporučení přesedy : ne
15. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Zadávání projektových
služeb a soutěž o návrh
PRO: 0
PROTI:
7
ZDRŽEL SE:4
Návrh nebyl přijat.
NEPŘÍTOMEN: J. SAPÁK
Výstava: industriální topografie / architektura konverzí Česká republika 2005 2015
Termín konání: 16. prosinec 2014 – leden 2015 Spolupracující instituce:
Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze Galerie Jaroslava Fragnera
Ministerstvo kultury ČR (prostřednictvím řešeného grantu NAKI, v rámci něhož se výstava
realizuje) Ve spolupráci s platformou Industriální stopy a Kolegiem pro technické památky
ČKAIT a ČSSI
Doporučení přesedy : ano
16. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci
Výstava: industriální topografie / architektura konverzí Česká republika 2005 - 2015
PRO: 11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:1
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: J. SAPÁK
4. Cena za architekturu
Radek Kolařík předkládá v rozpracovanosti základní dokumenty, týkající se Ceny za
architekturu (pracovní název), včetně informace o jednání se zástupci ČSOB.
17. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení Josefa Panny: Představenstvo žádá o doplnění do harmonogramu této
akce odsouhlasení VH.
PRO: 2
PROTI:
1
ZDRŽEL SE:8
Návrh nebyl přijat.
NEPŘÍTOMEN: J. SAPÁK
18. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí zprávu R. Kolaříka o přípravě Ceny za
architekturu. Představenstvo pověřuje R. Kolaříka jednáním se zástupci ČSOB na základě
předloženého popisu projektu, harmonogramu a požadavku na úhradu částečných nákladů
ve výši cca 6 milionů Kč. Celá akce nesmí být pro ČKA ztrátová.
PRO:
9
PROTI:
1
ZDRŽEL SE:1
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: J. SAPÁK
5. Stanoviska ČKA
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Ředitelka kanceláře ČKA předkládá Směrnici o vydávání stanovisek ČKA v návaznosti na
Zásady pro vydávání stanovisek ČKA schválené představenstvem dne 19. 5. 2014.
(příloha)
19. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení J. Panny: Navrhuji revokaci hlasování, které proběhlo formou per-rollam
"Zásady pro vydávání stanovisek ČKA".
PRO:
3
PROTI:
4
ZDRŽEL SE:4
Návrh nebyl přijat.
NEPŘÍTOMEN: M. VOLF
20. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje Směrnici o vydávání stanovisek ČKA v
návaznosti na Zásady pro vydávání stanovisek ČKA schválené představenstvem dne 19. 5.
2014.(bez bodu II.2)
PRO:
8
PROTI:
2
ZDRŽEL SE:1
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: M. VOLF
6. Nové webové stránky ČKA
Ivan Plicka předkládá informaci o dokončení přechodu ze starých webových stránek ČKA
na nové webové stránky ČKA.
21. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí informaci I. Plicky o dokončení přechodu
ze starých webových stránek ČKA na nové webové stránky ČKA a souhlasí s předloženým
konceptem.
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:0
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: M. VOLF, J. SAPÁK
7. Rozpočet 2014
Ředitelka kanceláře ČKA předkládá zprávu o čerpání rozpočtu na roku 2014.
22. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení: Představenstvo bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu na rok 2014.
Předseda I.Plicka je pověřen jednáním v zájmu zvýšení inzerce.
PRO: 8
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:1
Návrh byl přijat.
NEPŘÍTOMEN: M. VOLF, J. SAPÁK, L.KUBA
23. Hlasování představenstva ze dne 4. 11. 2014
Návrh usnesení J. Panny: Vzhledem k neplnění rozpočtu v oblasti příjmů žádá
představenstvo vedení kanceláře o zajištění návštěvy paní Markéty Kohoutové, která měla
do příchodu paní Těšitelové na starosti získávání reklamy, na prosincové jednání
představenstva.
PRO: 2
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:7
Návrh nebyl přijat.
NEPŘÍTOMEN: M. VOLF, J. SAPÁK, L.KUBA
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VI.

PRACOVNÍ SKUPINY ČKA (NEPROJEDNÁNO)

PS zahraničí
Návrh na hostitelství zasedání ACE.

PS Legislativa
 Informace Jiřího Plose: MŽP stojí o zástupce ČKA z oboru energetika do pracovní
skupiny; doplní jméno ředitele, kterému je třeba návrh poslat, o návrhu musí
rozhodnout představenstvo (možnosti: D. Borák, A. Brotánek) úkol: JP zašle jméno
ředitele, DR zařadí do programu představenstva
 Informace Pavla Hniličky/Jiřího Plose (?): ČKA by měla nominovat osoby do pracovní
skupiny ke stavebnímu zákonu k tématu posuzování vlivů, kontaktovat Bereniku
Peštovou (MŽP) úkol: DR zařadí do programu představenstva
PS Soutěže
Vyjádření, které osvětluje některé skutečnosti ohledně možnosti
představenstva o regulérnosti soutěží CENAPP.Ing. arch. Velička. (příloha)

rozhodnutí

Žádost o udělení výjimky ve výši cen a odměn v soutěži „Domov pro seniory a
dům služeb, Tyršova, Rousínov“
Viz příloha .
Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením výjimky ve výši cen a odměn v soutěži
„Domov pro seniory a dům služeb, Tyršova, Rousínov“
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
PS Urbanismus a územní plánování
PS Vzdělávání
Pracovní skupina pro vzdělávání navrhuje uspořádat odbornou přednášku na téma
vzdělávání úředníků a státní správy v zahraničí, na kterém by vystoupila Anna Morisseau,
která se zabývá vzděláváním zaměstnanců úřadů a ostatních profesionálů v oboru
architektura ve Strasbourgu.
Předpokládané datum konání: středa 12. listopadu 2014 od 13,00 hodin. Místo konání:
velká zasedací místnost v sídle ČKA v Praze.
(návrh - viz příloha, bližší informace Ing. arch. R. Kolařík)
Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje konání uspořádat odbornou přednášku na téma
vzdělávání úředníků a státní správy v zahraničí, na kterém by vystoupila Anna Morisseau,
která se zabývá vzděláváním zaměstnanců úřadů a ostatních profesionálů v oboru
architektura ve Strasbourgu.
Předpokládané datum konání: středa 12. listopadu 2014 od 13,00 hodin. Místo konání:
velká zasedací místnost v sídle ČKA v Praze.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVÁNO

PS standardy
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Tématický okruh granty
Tématický okruh památkový zákon
Tématický okruh komunikace
VII.

RŮZNÉ – TRVAJÍCÍ

Vlakové nádraží Brno.
Info J. Sapák na zasedání.
Aktuální zprávy ředitelky kanceláře
(NEPROJEDNÁNO)
Strategie ČKA
(NEPROJEDNÁNO)
VIII.

RŮZNÉ – NOVÉ

Termín a místo konání VH
Úkol 3/XI/2014 pro Kancelář. Připravit podrobný rozpočet VH v Ostravě (koordinace za
představenstvo R. Václavík) v Praze (koordinace za představenstvo I. Plicka).

Zeměměřičská komora(NEPROJEDNÁNO)
1)
Představenstvo souhlasí s možností legislativního zařazení zeměměřičské komory do
zákona č. 360/1992 Sb.
2)
Představenstvo souhlasí s možností vytvoření nového oboru zeměměřičství po
některý z oborů autorizace spravovaný ČKA.

Termíny zasedání představenstva 2015. (NEPROJEDNÁNO)

IX. HLASOVÁNÍ PER ROLLAM
Návrh usnesení : Představenstvo nominuje so správní rady Nadace české architektury
kandidáta Antonína Nováka.
Termín : do úterý 27. října 2014 do 19 hod.
Celkem hlasovalo 7 členů představenstva.
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PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1

Návrh byl přijat hlasem předsedy.
Návrh usnesení : Představenstvo nominuje so správní rady Nadace české architektury
kandidáta Jana Stempela.
Termín : do úterý 27. října 2014 do 19 hod.
Celkem hlasovalo 9 členů představenstva.
PRO
9

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Návrh byl přijat.
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