Správa z rokovania výkonného výboru ACE – Brusel – 13. 06. 2014
Rokovanie výboru v Bruseli bolo 5-tym tohtoročným rokovaním.
Po odsúhlasení programu, bol odsúhlasený záznam a uznesenia z ostatného rokovania výkonného
výboru 23. apríla v Padue a vzatý na vedomie záznam z telefonickej konferencie z 26 mája.
Členské záležitosti
Poľsko – vyrovná dlh počas roka 2014 so snahou o znovunastolenie členstva v roku 2015.
Grécko – Prezident ACE bude kontaktovať prezidenta gréckej delegácie a pokladník zašle
upozorňujúce listy.
Durban – ACE obdrží prvé tendrové návrhy na tlač panelov na budúci týždeň.
Záznamy z valného zhromaždenia ACE a okrúhleho stola v Padove – boli schválené.
Štatút ACE – dohoda o spoločnom termíne rotujúcich a volených členov transformovaná do návrhu
štatútu.
Manifesto ACE
- Informácie o distribúcii Manifesta v niektorých členských štátoch.
- Informácie o pripravenom distribuovaní 751 novým členom Európskeho parlamentu.
- Návrh na zriadenie malých pracovných skupín na generovanie politických stanovísk ACE v každom
z 9-tich bodov menifesta.
Správa prezidenta o aktivitách pri podujatiach UMAR v Janove, otváracie ceremoniálne výstavy
nadácie Mies van der Rohe.
Správa generálneho sekretára - Sumarizácia aktivít.
Financie – David Falla (pokladník ACE – UK) neavizoval mimoriadne problémy. U štátov, ktoré
nezaplatili načas a nie je s nimi komunikácia – neavizovali problémy – navrhuje sa uplatniť penále.
Čerpanie rezervy :
- ku koncu roku mierne čerpanie rezervy
- návrh na vytvorenie malej konzultačnej skupiny prejednávajúcej všetky požiadavky na čerpanie
rezervy
- Vypracovanie risk riadenia.
Tematická oblasť 1.
RQI stretnutie 4. jún 2014 – Dublin - 4 skupiny krajín, slabá reakcia, požiadavka na zastupovanie
profesionálmi na stretnutí 30.9.
PPE+2 - Príprava výkladového slovníka
Oblasť 2
Verejné obstarávanie – chystaný seminár o verejnom obstarávaní v Berlíne . - správa bude
predložená.
Seminár o cenníkoch a rozsahu práce – Dublin 3.jún. Vystúpenie španielskych a českých kolegov .
Návrh na vydanie sumarizácie výpočtu cien v jednotlivých krajinách EU.
Vo viacerých členských štátoch sa objavujú tendencie potreby informatívnych cien, hoci
v presadzujúcom sa systéme cenových aukcií – tendrov – nie sú cenníky rešpektované.
Bolo dohodnuté distribuovať prezentácie zo seminára v Dubline členským krajinám s požiadavkou
o ich reakciu.
Rokovanie s J. Tiedje – poistenie: Informácia. Potreby zhromaždenia info z členských krajín.
Oblasť 3
Prostredie a udržateľná architektúra. (ESA)
- ACE reakcia na konzultáciu publikácie o progrese k 2020 energetickej efektivite- potreba aktivovania členov ACE k rozvoju Národného plánu aktivít energetickej efektivity.
- návrh na vytvorenie fotogalérie víťazných udržateľných projektov.
Účasť na EU udržateľnom energetickom týždni.
Brožúra Urbánnych záležitostí.

Preložená. Sumarizujú sa autorské práva na fotografie.. Vydanie k budúcemu valnému zhromaždeniu
ACE
EU projekty:
Informácia o prebiehajúcich projektoch financovaných z EU fondov
LEEMA; IMSPIRE; A2PBEER- Návrh na podanie ďalších projektov EU
ACE cena za diplomovú prácu.
Návrh na vytvorenie ceny v spolupráci s EAAE( Európska asociácia architektonických škôl).

Budúci výbor ACE – Záhreb Október.
Správu predkladá
Martin Drahovský

