USNESENÍ Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SKA CZLA
5.4. 2016 – Nadace ABF, Václavské náměstí, Praha
1. Hlasování o programu - jednomyslně přijato (6 hlasů)
2. Návrhová komise – navrhované složení: Lenka Vyhnálková a Klara Salzmann
- hlasování - jednomyslně přijato (6 hlasů)
3. Mandátová komise - navrhované složení: Přemysl Krejčiřík a Igor Kyselka
- hlasování - jednomyslně přijato (6 hlasů)
4. Zpráva o činnosti – Igor Kyselka
Poznámka: zasedání IFLA World v Turíně se nezúčastní český delegát, předsedkyně Rady SKA dle
dohody pověří polskou delegátku Urszulu Forczek Brataniec
5. Prezentován postup a odvedená práce na úpravách platných stanov sekce
- hlavní řešené změny ve stanovách / právní výklady stanov:
A/ proběhla revize z hlediska NOZ (výklad dle zákona co je sekce, členství v IFLA - podrobná
spolupráce s právníkem)
B/ právo na členství v národní organizaci IFLA /autorizovaná i neautorizovaná osoba, splňující
nadnárodní podmínky pro členství v IFLA: Konzultace s právním oddělením České komory architektů
– právní rozklad vyhotovený Mgr. Faltusovou: dle výkladu právníků komory architektů je možné
členství i neautorizovaných osob – diskuse
výstupem diskuse – povolit možné členství i neautorizovaných osob (avšak osob s adekvátním
vzděláním a praxí). Bude nutné ošetřit typy členství dle SZKT.
C/ na doporučení dalšího právního poradce zda mít stanovy součástí stanov SZKT (v rámci např.
kapitoly) nebo vlastní zvláštní stanovy – diskuse
- zároveň je nutné udržení dostatečné autonomie (z hlediska hájení profesních zájmů), abychom v
rámci IFLA byli považováni za plnohodnotného člena s hlasovacím právem - výstupem diskuse – je
třeba připravit podklad pro správní radu SZKT jaké chceme práva pro sekci a míru autonomie sekce
SKA CZLA v SZKT
Závěr diskuse:
Valná hromada pověřuje Radu sekce jmenováním pracovní skupin do 26. 4. 2016. Členy pracovních
skupin mohou být i nečlenové současné sekce.
1/ pro vizi o sekci
2/ pro sestavení stanov
3/ pro sestavení odborného programu a náplně
- hlasování - jednomyslně přijato (6 hlasů)
6. Hlasovaní o přijetí usnesení (4hlasy - bez Přemka Krejčiříka a Lenky Vyhnálkové
- hlasování - 4 hlasy (za neúčasti členů Přemka Krejčiříka a Lenky Vyhnálkové)

Zapsala: Lenka Vyhnálková, 5.4. 2015

