USNESENÍ
XIX. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V BRNĚ DNE 21. DUBNA 2012

1.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ

1.1

návrh „Programu činnosti České komory architektů na roky 2012 až 2013 “;

1.2

zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2011 včetně výroku auditora
k hospodaření Komory za rok 2011;

2.

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE

2.1

zprávy o činnosti orgánů Komory, a to:

2.1.1 „Zprávu o činnosti představenstva za období od dubna 2011 do dubna 2012“;
2.1.2 „Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od dubna 2011 do března 2012“;
2.1.3 „Zprávu o činnosti Stavovského soudu za kalendářní rok 2011“;
2.1.4 „Zprávu o činnosti autorizační rady za období od dubna 2011 do března 2012“.

2.2

S výslovným souhlasem valné hromady, vyjádřeným třípětinovou většinou hlasů
schvaluje projednávání změn vnitřních řádů České komory architektů, a to:

2.2.1 novelu Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory architektů dle
legislativního tisku č. 1/2012 s výjimkou bodu 4;

2.2.2 novelu Soutěžního řádu České komory architektů dle legislativního tisku č. 3/2012;
legislativní tisk č. 7/2012 bod 3 nebyl schválen;

2.2.3 novelu Jednacího řádu valné hromady dle legislativního tisku č. 4/2012;

schválené změny legislativních řádů ČKA tvoří nedílnou součást tohoto usnesení, příloha č. 2;

2.3

volbu do orgánů Komory na následující tříleté volební období, a to

2.3.1 dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení
Ing. arch. Ludvík Grym
Ing. arch. Jana Kaštánková
Ing. arch. František Novotný

opis protokolu je nedílnou součástí tohoto usnesení, příloha č. 1;

2.3.2 do představenstva byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.3.2.1 za Prahu:
Ing. arch. Pavel Hnilička

(č.a. 03 126),

s počtem hlasů 170,

(č.a. 02 459),

s počtem hlasů 179,

(č.a. 01 971),

s počtem hlasů 199,

(č.a. 00 051),

s počtem hlasů 89,

(na tříleté funkční období);
2.3.2.2 za region Čechy:
Ing. arch. Josef Panna
(na tříleté funkční období);
2.3.2.3 za region Moravu:
akad. arch. Ladislav Kuba
(na tříleté funkční období);
akad. arch. Jan Sapák
(na tříleté funkční období);

Náhradníci
Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana (č.a. 00 041), za region Praha s počtem hlasů 120,
Ing. arch. Martin Tomáš

(č.a. 03 328), za region Morava s počtem hlasů 87,

Ing. arch. Milena Vitoulová (č.a. 00 522), za region Morava s počtem hlasů 82,
Ing. arch. Jaromír Kročák

(č.a. 00 016), za region Čechy s počtem hlasů 60,

Ing. Petr Velička

(č.a. 03 392), za region Morava s počtem hlasů 52,

RNDr. Josef Glos

(č.a. 02 841), za region Morava s počtem hlasů 45,

Ing. arch. František Křelina

(č.a. 01 092), za region Čechy s počtem hlasů 36,
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Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D. (č.a. 02 647), za region Morava s počtem hlasů 28,

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů.

2.3.3 do dozorčí rady byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.3.3.1 za Prahu:
Ing. arch. Miroslav Holubec

(č.a. 03 107),

s počtem hlasů 210,

(č.a. 00 134),

s počtem hlasů 164,

(č.a. 00 710),

s počtem hlasů 217,

(na tříleté funkční období);
2.3.3.2 za Čechy:
Ing. arch. Josef Patrný
(na tříleté funkční období);
2.3.3.3 za Moravu:
Ing. arch. Pavel Rada
(na tříleté funkční období);

Náhradníci
Ing. arch. Ondřej Beneš

(č.a. 02 556), za region Čechy s počtem hlasů 104,

Ing. arch. Jiří Smejkal

(č.a. 01 099), za region Morava s počtem hlasů 40,

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady České
komory architektů.

2.3.4 do Stavovského soudu byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů
Ing. arch. MgA. David Mateásko

(č.a. 02 936),

s počtem hlasů 243,

Ing. arch. Pavel Kopecký

(č.a. 03 526),

s počtem hlasů 148,

Ing. arch. Karel Doležel

(č.a. 00 282),

s počtem hlasů 147,

Náhradníci
MgA. Petr Kocourek

(č.a. 03 070), s počtem hlasů 125,

Ing. akad. arch. Petr Krejčí

(č.a. 00 578), s počtem hlasů 103.
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v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Jednacího a volebního řádu valné hromady
České komory architektů.

2.4

v souladu s ustanovením 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění
a v souladu s ustanovením § 4a, 4b Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA
rozpočet České komory architektů pro rok 2012 jako vyrovnaný
v celkové výši výnosů 21.900.000,-- Kč;
v celkové výši nákladů 21.900.000,-- Kč.
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VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

3.1

představenstvu ČKA, aby zajistilo již zpracovaný text ke změnám stavebního zákona a
připravilo jeho analýzu, možnosti doplnění a seznámilo s textem autorizované
architekty;

3.2

představenstvu ČKA vypracovat do příští valné hromady takový návrh změny
Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA, který by omezil volební období všech
členů orgánů na dvě po sobě jdoucí;

3.3

představenstvu ČKA dopracovat „Strategie komunikace ČKA“. Výstupem bude
konkrétní definice jednotlivých opatření, která budou publikována v rámci členské
základny. Po diskusi a případném odsouhlasení představenstvem budou tato opatření
uplatňována;

3.4

představenstvu založit obecně prospěšnou společnost společně s Obcí architektů
v paritním zastoupení za účelem pořádání soutěžní přehlídky architektonických
realizací s pracovním názvem GRAND PRIX ARCHITEKTURY;

3.5

představenstvu, aby hledalo způsob zpřístupnění jednání valné hromady i nečlenům
ČKA.

Zapsala návrhová komise ve složení
Ing. arch. Dalibor Borák
Ing. arch. Jana Janíková
Ing. arch. Barbara Potysz

V Praze dne 21. dubna 2012
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