
Usneseni VH OK Praha final 

Usnesení valné hromady oblasti Praha 2018  
Datum a začátek jednání: 16. ledna 2018, 15.00 hodin Místo konání: Jižní sál Kongresového centra 
Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 - Nusle  

Přítomní v době přijímání usnesení 76 přítomných, oprávněných hlasovat (viz prezenční listiny), 
originály uloženy v Kanceláři ČKAIT Praha.  

A. Valná hromada schvaluje:  
1. Program valné hromady dle pozvánky včetně upřesnění sledu bodů jednání 
2. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha a Středočeský kraj za rok 2017 přednesenou na této 

valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing. Ladislavem Bukovským.  
3. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2018 přednesený na této VH místopředsedou výboru 

oblasti Ing. Milanem Komínkem  
4. Návrh změny organizačního řádu ve znění začátek paragrafu 3, odstavec 8 zní: „Pokud není 

uvedeno jinak, je funkční období všech orgánů tříleté. Funkční období člena představenstva 
je omezeno na tři bezprostředně po sobě jdoucí volební období. Případná kooptace …….„ 
(již beze změny). 

B. Valná hromada volí: 
1. Mandátovou, návrhovou a volební komisi - následně komise zvolily své předsedy 
2. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 24. března 2018, v počtu 

64 delegátů a 13 náhradníků - jmenné složení uvedeno v zápise volební komise 
3. Náhradníky do dozorčí komise Praha – Ing. Václav Jandáček, Ing. Jiří Landa 
4. Rozšíření výboru oblasti na 11 členů 
5. Členy výboru OK Praha – Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. 

Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Tomáš Nosek, Ing. Marek 
Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc a 
náhradníky Ing. Evu Patákovou a Ing. Olgerda Pukla. 

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

2018.  
2. Zprávu dozorčí rady regionu přednesenou na této VH prof. Ing. Hrdličkou, CSc.  
3. Informace Ing. Štěpána o připravovaných úpravách budovy v Sokolské v Praze a příslib 

poskytnutí podkladů k jejich ekonomické efektivnosti na shromáždění delegátů po dokončení 
objemové studie. 

D. Valná hromada ukládá výboru oblasti:  
1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2018  
2. Podílet se na jednání o možnosti vedení deníku AO i v elektronické formě jako 1 z variant 

(buď elektronická nebo písemná) 
3. Vytvořit organizační opatření pro sledování ekonomiky oblasti Praha  
4. Účastnit se připomínkování Územního plánu hl. m. Prahy, pro toto vytvořit pracovní skupinu 

specialistů  
5. Pomoci v iniciaci změny obsahu webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit 

vyhledávání, řadit informace dle data vzniku, zajistit neveřejnou oblast webu) 
6. Předložit návrh změny organizačního řádu orgánům ČKAIT k dalšímu projednání na 

Shromáždění delegátů 2018 
7. Iniciovat vznik databáze podzemních vedení s povinností jejich zápisu do katastru 

nemovitostí 
8. Zvýšit rozmanitost přednášek celoživotního vzdělávání, aby zahrnuly všechny oblasti činnosti 

AO včetně stavbyvedoucích. 
E. Valná hromada zmocňuje:  

1. Předsedu oblasti k Výběru delegátů z náhradníků na Shromáždění delegátů 
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Schváleno v 18:40 hodin přítomnými členy oblasti Praha takto: 73 pro, 0 proti, 3 se zdrželi Zapsala: 
návrhová komise ve složení: Ing. Milan Komínek, Ing. Jiří Landa, Ing. Michael Trnka ml., CSc. 

Schválil:  

Ing. Michael Trnka ml., CSc., předseda návrhové komise VH 2018 


