USNESENÍ
XX. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V PRAZE DNE 20. DUBNA 2013 NA FA ČVUT

1.

VALNÁ HROMADA PROJEDNALA A SCHVÁLILA

1.1

návrh „Programu činnosti České komory architektů na roky 2013 až 2014 “;

1.2

zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2012 včetně výroku auditora k
hospodaření Komory za rok 2012;

2.

VALNÁ HROMADA PROJEDNALA A BERE NA VĚDOMÍ

2.1

zprávy o činnosti orgánů Komory, a to:

2.1.1 „Zprávu o činnosti představenstva za rok 2012“;
2.1.2 „Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2012“;
2.1.3 „Zprávu o činnosti Stavovského soudu za rok 2012“;
2.1.4 „Zprávu o činnosti autorizační rady za rok 2012“.

2.2

S výslovným souhlasem valné hromady schvaluje projednávání změn vnitřních řádů
České komory architektů, a to, dle číslování v podkladech pro jednání VH ČKA 2013:

2.2.1 Organizačního jednacího a volebního řádu ČKA dle bodů dle programu I.I.I, I.I.II, II.I.I
a II.I.II s přijatým pozměňovacím návrhem
2.2.2 Soutěžního řádu ČKA dle bodu programu I.II.I s přijatým pozměňovacím návrhem,
I.II.II a II.II.I s přijatým pozměňovacím návrhem
2.2.3 Jednacího řádu valné hromady ČKA dle bodu I.III.I s přijatým pozměňovacím
návrhem a návrzích změny dle bodu přílohy III.I a III.II podaných na Valné hromadě
2.2.4 Profesního a etického řádu ČKA dle bodu programu II.IV.I

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. Michal Volf
Ing. arch. Jan Drahozal
MgA. David Mateásko

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. Radek Kolařík

(č. a. 00 517), s počtem hlasů 124,

(na tříleté funkční období);
Ing. arch. Jaroslav Šafer

(č. a. 00 117), s počtem hlasů 105,

(na tříleté funkční období);
2.3.2.2 za region Čechy:
Ing. arch. Milan Košař

(č. a. 00 265), s počtem hlasů 140,

(na tříleté funkční období);
2.3.2.3 za region Moravu:
Ing. arch. Radim Václavík

(č. a. 02 578), s počtem hlasů 124,

(na tříleté funkční období);
Náhradníci
Ing. arch. Patrik Hoffman

(č. a. 03 673), za region Praha s počtem hlasů 91,

Ing. arch. Petr Kordovský

(č. a. 00 254), za region Praha s počtem hlasů 59,

Ing. arch. Zdeněk Hölzel

(č. a. 00 187), za region Praha s počtem hlasů 43,

Ing. Petr Velička

(č. a. 03 392), za region Morava s počtem hlasů 72,

Ing. arch. František Křelina

(č. a. 01 092), za region Čechy s počtem hlasů 55,

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., MgA. Martin Rusina

(č. a. 03 983), s počtem hlasů 119,

(na tříleté funkční období);
2.3.3.2 za Čechy:
Ing. arch. Miroslav Kopecký

(č. a. 00 010) s počtem hlasů 82,

(na tříleté funkční období);
2.3.3.3 za Moravu:
Ing. arch. Jana Kaštánková

(č. a. 02 481), s počtem hlasů 176,

(na tříleté funkční období);

Náhradníci
doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran

(č. a. 00 255), za region Praha s počtem hlasů 95,

Ing. Josef Kopečný

(č. a. 01 728), za region Čechy s počtem hlasů 70

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. Václav Šebek

(č. a. 00 009), s počtem hlasů 171,

Ing. arch. Josef Vrana

(č. a. 00 004), s počtem hlasů 129,

Ing., akad. arch. Petr Krejčí

(č. a. 00 578), s počtem hlasů 111

Náhradníci
doc. Ing. Petr Kučera

(č. a. 01 723), s počtem hlasů 96

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 2013 jako vyrovnaný
v celkové výši výnosů 21.770.000,-- Kč;
v celkové výši nákladů 21.770.000,-- Kč.

3

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

3.1

představenstvu, aby rozpočet byl stanovován na základě příjmů a výdajů, nikoliv na
základě výnosů a nákladů;

3.2

představenstvu, aby se beta verze webu spustila, jak je připravena, avšak jen pro
autorizované osoby. Zároveň VH zavazuje představenstvo, aby stanovilo datum pro
podání připomínek a náležitě je vypořádalo.

Zapsala návrhová komise ve složení

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus

Ing. arch. Josef Patrný

Ing. arch. Miroslav Holubec

V Praze dne 20. dubna 2013

