č. 10/14
dne 24. 9. 2014

Informace pro členy Sdružení
Věc:

87. zasedání správní rady Sdružení – podkladové materiály
Aktuální informace

O B S A H:
1. Návrh usnesení z 87. zasedání správní rady Sdružení
2. Změny v členské základně:
a) Dopis Porr a.s. – změna sídla
b) Dopis ALPINE Bau CZ a.s. – změna sídla
c) Dopis ALPINE Bau CZ a.s. – převedení členství ve Sdružení
3. Ekonomika Sdružení:
a) Přehled hospodaření Sdružení pro výstavbu silnic Praha v hospodářském roce 2013/2014 a
zpráva auditora (Poznámka: Ekonomický materiál je členům správní rady předán pouze
v tištěné podobě.)
b) Výčet pohledávek Sdružení k 22. 9. 2014
c) Rozpočet Sdružení na rok 2015/2016 – podklady (žlutý papír) Termín vrácení: 17. 10. 2014
4. Termíny jednání orgánů Sdružení v roce 2015 – návrh
5. Materiály z MD:
a) Vzorový Statut Technické redakční rady (TRR)
b) Statut Rady pro jakost odboru pozemních komunikací MD
c) Záznam o výsledku hlasování členů Rady pro jakost odboru PK ve věci schválení Vzorového
statutu TRR a změn Statutů Informačního koordinačního centra (IKC) a Technického
koordinačního centra (TKC) Rady pro jakost odboru PK
Poznámka: Vzhledem k rozsahu jsou materiály pouze v elektronické podobě.
6. Konference „Podkladní vrstvy a podloží vozovek“ (25. 11. 2014, Brno)
a) Nabídka firemní prezentace a objednávka
b) Závazná přihláška pro členy Sdružení – je také on-line na www.sdruzeni-silnice.cz
7. Projekt SFDI – „Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní
stavby v ČR“
a) Zápis z jednání řídícího výboru č. 2 dne 12. 9. 2014
b) Powerpointová prezentace z jednání řídícího výboru č. 2 (verze po zapracování připomínek
řídícího týmu)
c) Finální verze Zprávy o stavu projektu č. 1 po zapracování připomínek řídícího týmu –
(vzhledem k rozsáhlosti je materiál pouze v elektronické podobě)
d) Připomínky pro jednání řídícího výboru k materiálu D&B, které za Sdružení zpracovali Ing. Petr
Laušman, Ing. Vladimír Veselý a Ing. Radka Knottová (pouze v elektronické podobě)
8. Powerpointové prezentace přednesené na správní radě dne 24. 9. 2014:
a) SFDI – Financování dopravní infrastruktury 2014+ – přednesl Ing. Z. Hořelica, náměstek
ředitele
b) Elektronická fakturace – přednesla Ing. et Ing. Šárka Šafratová

9. Seznam norem platných pro obor silničního stavitelství k 30. 9. 2014 (pouze v elektronické
podobě)
10. EUROKÓDY: Seznam platných EUROKÓDŮ k 30. 9. 2014 a příloha – VĚSTNÍK č. 9/2014
(pouze v elektronické podobě)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODBORNÉ INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ č. 9/2014
•

OCHRANA PROTI HLUKU – pozvání na 5. mezinárodní veletrh s konferencí o problematice
ochrany proti hluku z okolního prostředí

•

KONTORLA KVALITY POMOCÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY (SYSTÉM PAVE-IR SCAN)

•

FIRMA F. C. NÜDLING: ZÁMKOVÁ DLAŽBA Z VELKOFORMÁTOVÝCH PRVKŮ PRO
KRAJNICE

•

EAPA NEWSLETTER č. 32, červen 2014 (vzhledem k rozsáhlosti je materiál pouze
v elektronické podobě)

