Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 04/2019
Ze dne 9.04. 2019; čas 10:00 - 13:00 hod;
Předseda: Milan Košař
Členové:

Radek Kolařík, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka, Vlasta Poláčková, Václav Zuna,
Stašek Žerava

Sekretář PS:

nebyl určen

Přítomni:

dle prezenční listiny

Průběhředmět jednání:
A. Společné pracovní jednání členů PS U a zástupců Platformy městských architektů o.s.
(dále i Platforma), která vznikla u Společnosti Petra Parléře
V úvodu informoval Ing. arch. Jaroslav Wertig z Platformy o:

podnětech a souvislostech vzniku Platformy,

dosavadní činnosti Platformy,

cílech a formách činnosti Platformy
o umožnit komunikaci mezi členy Platformy (například formou chatování)
o vyhodnocovat zpětnou vazbu z činnosti MA
o připravovat pravidelné semináře, jejichž zaměření vyplyne ze závěrů předchozího
semináře
o zaměřit se na vzdělávání

členství v Platformě
o příspěvky
o širší spektrum členů Platformy

MA

Obce

Developeři
Předseda PS U Milan Košař:

zrekapituloval dosavadní činnost PS U v tematické oblasti MA

naznačil možnou koordinaci činnosti Platformy a ČKA v tematické oblasti MA
o ČKA

_ konzultace obcím před vznikem pozice MA

_ konzultace k přípravě VŘ na pozici MA

_ pomoc při propagaci VŘ
o Platforma

_ těžiště činnosti se zaměří na vytváření podmínek pro předávání a výměnu
zkušeností z činnosti MA
Diskuse přítomných reagující a vysvětlující vstupní informace. Delší diskuse byla o vytváření a
využití aktuálního seznamu MA. Platforma má seznam platících členů, kteří mohou využívat
benefity Platformy. Seznam ČKA by měl mít veřejnou a interní část a zohlednit tak požadavky
GDPR.
B. Závěry z jednání
Obě strany
o
o
o
o

konstatovali, že:
nepovažují vzájemný vztah za konkurenční
rámcovým rozdělením činností ČKA a Platformy lze dosáhnout pozitivní synergence
mají zájem vzájemně koordinovat a doplňovat svoji činnost v oblasti MA
se budou pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti

C. Úkoly


Připravit „Memorandum“ o spolupráci ČKA a Platformy v tematické oblasti MA
o Osnovu „Memoranda“ připraví V. Zuna a zašle ji členům PS U
o PS U připraví koncept „Memoranda“ a zašle jej Platformě k posouzení a případné
korekci
o Na společném jednání obě strany dohodnou „čistopis“ Memoranda



Modelový postup při zřizování pozice MA
o Osnovu modelového postupu dopracuje V. Zuna (s rámcovým zněním osnovy seznámil
členy PS U na březnovém jednání PS U).
o Osnovu dopracuje PS U jako koncept a zašle Platformě pro vzájemnou informovanost a
pro případné upřesnění.
o V Modelovém postupu bude navrženo, které fáze budou v režii ČKA, a které budou
placené.
o Modelový postup bude začleněn do Manuálu MA aktualizovaného v roce 2019

Příští schůzka PS U bude v úterý 14. května 2019
ve 13 hodin v sídle ČKA.

Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

