
Usnesení valné hromady oblasti Praha 2017.   

Datum a začátek jednání: 10. leden 2016, 15.00 hodin 

Místo konání: Jižní sál Kongresového centra Praha, 5.května 1640/65, Praha 4-Nusle 

Přítomní-279 přítomných, oprávněných  hlasovat  (viz prezenční listiny) , originály uloženy v Kanceláři ČKAIT Praha.  
 

A. 
Valná hromada schvaluje: 
1. Program valné hromady dle pozvánky 

2. Volební, mandátovou a návrhovou komisi-volební(Ing. Trnka, CSc. ml., Ing. Jelínek, Ing. Koťátko),  

                                                                   -mandátová(Ing. Bořek, Ing. Pokorný, Ing. Blecha) 

                                                              -návrhová(Ing. Špačková, Ing. Novotný, PhD., Ing. Večeřová)       

3. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha a Středočeský kraj za rok 2016 přednesenou na této valné 

hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing. Ladislavem Bukovským. 

4. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2017 přednesený na této VH místopředsedou výboru oblasti 

Ing. Milanem Komínkem 

 

 

B. 
Valná hromada zvolila: 
1. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 25.3.2017, v počtu 64 delegátů a 23 

náhradníků-jmenné složení uvedeno v zápise volební komise 

2. Kandidáty na členy představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady 

 

 

C. 
Valná hromada bere na vědomí: 
1. Informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2016 a výhledu na rok 2017. 

2. Zprávu dozorčí rady regionu přednesenou na této VH prof. Ing. Hrdličkou, CSc. 

 

D. 
Valná hromada ukládá výboru oblasti: 

1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2017 

2. Iniciovat jednání o možnosti vedení deníku AO i v elektronické formě jako 1 z variant 

(buď elektronická nebo písemná) 

3. Sledovat zachování možnosti plateb publikací a služeb v hotovosti   

4. Vytvořit organizační opatření pro sledování ekonomiky oblasti Praha 

5. Iniciovat jednání nad rozpracovaným Územním plánem hl. m. Prahy včetně řešení podzemí 

6. Pokračovat v iniciaci změny obsahu webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit 

vyhledávání, řadit informace dle data vzniku, zajistit neveřejnou oblast webu) 

 

E. 
Valná hromada zmocňuje: 
Předsedu výboru oblasti Praha k případnému výběru kandidáta na SD 25.3.2017 z řad náhradníků  

za omluvené zvolené delegáty. 

 

 

F. 
Valná hromada podporuje: 
Úsilí výboru oblasti Praha a Středočeský kraj v kritickém přístupu k PSP a řešení ÚP hl. m. Prahy  

a požaduje pokračovat v této činnosti. 

Schváleno v 18.30 hodin přítomnými členy oblasti Praha takto: 140 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 

Zapsala: návrhová komise ve složení: Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marek Novotný, PhD., Ing. Marie Večeřová 

Schválil: Ing. Vladimíra Špačková, předseda návrhové komise VH 2017 


