
Usnesení  valné hromady oblasti Praha 2016.   

Datum a začátek jednání: 12. leden 2016, 15.00 hodin 

Místo konání: sál Národního domu Smíchov, náměstí 14.října č.16/82, Praha 5 

Přítomní-273 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. Schindler, Ing. Líbal),  

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

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

3. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha za rok 2015 přednesenou na této valné hromadě (dále jen VH) 

předsedou výboru oblasti Praha Ing. Ladislavem Bukovským. 

4. Plán činnosti výboru oblasti Praha na rok 2016 přednesený na této VH místopředsedou výboru oblasti 

Praha Ing. Milanem Komínkem 

 

 

B. 
Valná hromada zvolila: 
1. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 19.3.2016, v počtu 64 delegátů a 20 

náhradníků-jmenné složení uvedeno v zápise volební komise 

 

 

C. 
Valná hromada bere na vědomí: 
1. Informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2015 a výhledu na rok 2016. 

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

 

D. 
Valná hromada ukládá výboru oblasti Praha: 

1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2016 

2. Iniciovat úpravu webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit vyhledávání, řadit 

informace dle data vzniku, zajistit neveřejnou oblast webu) 

3. Využít možnost upravit výši příspěvku na exkurzi 

4. Navrhuje, aby se technická komise ČKAIT systematicky věnovala tvorbě technických norem, které 

mají vazbu na navrhování staveb a účinně postupovala proti narůstající snaze některých skupin 

výrobců nesystémově zasahovat do tvorby těchto technických norem 

5. Navrhuje vytvoření mezirezortní odborné rady či komise ČKAIT pro optimalizaci návrhu a 

provozu budov a pro snížení reálné energetické náročnosti budov z hlediska profesí zajišťujících 

vnitřní prostředí budov, činnost komise by vycházela z dat reálných budov různého využití, účelu, 

provozu i velikosti 

 

E. 
Valná hromada zmocňuje: 
Předsedu výboru oblasti Praha k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta SD 2016. 

 

 

Schváleno v 18.00  hodin přítomnými členy oblasti Praha takto: 138 pro, nikdo 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 2016 


