
Zápis č. 1 

z jednání Rady architektů města Liberce 
konaného dne 17.1.2018 

 
Přítomni 
členové: 

Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. arch. Petr Kincl, M. A. Martin Kloda, Ing. arch. Jana 
Janďourková Medlíková, Ing. arch. Josef Smutný 

Přítomni 
ostatní: 

Tibor Batthyány, primátor města,  
Ing. arch. Ivana Vitoušová, tajemník 

Omluveni: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
  

 
Program jednání: Zahájení činnosti Rady architektů města (dále RA). 

Slovo primátora města Liberec Tibora Batthyányho. 
Agenda – zvolení předsedy a místopředsedy RA, schválení Statutu RA, 
schválení termínů jednání RA pro rok 2018, zvací dopis pro zahraniční členy 
RA (Peter Gero – Hamburk, Christof Braumann – Salzburg), projednání 
principů komunikace mezi RA a orgány města (viz Statut), projednání principu 
komunikace se zahraničními členy RA, schválení odměn za činnost v RA 
českých a zahraničních účastníků. 

Předmět jednání: Zahájení činnosti Rady architektů města (dále RA) – Ing. arch Smutný zahájil 
jednání - k čemu má RA sloužit, co se od ní očekává a co se očekává od 
zahraničních členů. Zahraniční členové se budou zvát podle projednávaných 
bodů na strategická a koncepční témata. 
 
Slovo primátora města Liberec Tibora Batthyányho – krátké vysvětlení proč 
byla RA v Liberci opět založena. 
 
Agenda 

• Předsedou RA byl zvolen Ing. arch. J. Smutný, místopředsedou byla 
zvolena Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková. 

• Předložený Statut RA byl v několika bodech upraven, v příštím jednání 
bude schválen a předložen primátorovi k podpisu. 

• 2. jednání RA bude 20. 2. 2018 v 9.30 v budově radnice v Liberci. 
Další březnové jednání bude domluveno podle možností zahraničních 
členů (předseda RA zjistí termíny). Bylo navrženo, že spolu s jednáním 
RA by mohla proběhnout přednáška na půdě Technické univerzity 
v Liberci, Peter Gero – téma „Jak se staví město“, Christof Braumann 
– téma „Liberec versus Salzburg“. 

• RA bude jako nezávislé konzultační grémium a poradní orgán 
primátora města, určeného zastupitele a vedoucího odboru hlavního 
architekta. Po každém jednání jim bude zaslán odsouhlasený (členy 
RA) zápis. 

• Byly schváleny odměny za činnost českých účastníků  RA 5.000,- za 
jedno jednání bez ohledu na časový rozsah.  

 
  
 Různé 

V případě nutnosti na základě žádosti investora je možno hlasovat per rollam  
e- mailem. 

  
  
V Liberci dne:   

 
Zapsal: Ing.arch. Ivana Vitoušová, tajemník  Ověřil: Ing. arch. Josef Smutný, předseda  
    

 
 

 


