Zápis z 308. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-27/2016

21. 7. 2016, 10:45–12:35 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 307. zasedání přTA
Zápis z 307. zasedání přTA ze dne 14. 7. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Návrh tezí průběžného hodnocení programu DELTA
Předsednictvo přesunulo diskuzi k tomuto bodu na příští zasedání.

3. Zahraniční akce TAFTIE, Evropské komise, OECD a návrhy cest na základě bilaterálních
kontaktů TA ČR v druhém pololetí 2016
Projednání tohoto bodu bylo opětovně přesunuto na další zasedání.
4. Závěry a úkoly z 63. zasedání VR
Předsednictvo se zabývalo závěry a úkoly vyplývajícími z 63. zasedání VR.
5. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE02000011
Předsednictvo schválilo změnu ve věci přesunu finančních prostředků mezi účastníky a mezi
jednotlivými roky řešení příjemci projektu TE02000011.

6. Rozpočet 2017 – nadpožadavky TA ČR pro jednání s MF
Předsednictvo se zabývalo podklady pro plánované jednání zástupců TA ČR na MF ohledně
nadpožadavků v rozpočtu TA ČR na rok 2017, které se týkají navýšení účelových výdajů,
institucionálních výdajů a funkčních míst (faktické dorovnání kapacit funkčních míst vzniklé
průběžným nárůstem úkolů agentury).
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7. Přiřazení pověřeného konzultanta
Předsednictvo rozhodlo o přiřazení pověřeného konzultanta k centru Progresívní detekční
systémy ionizujícího záření (TE01020069).

8. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejné zakázky TB9500MV006
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., Švabinského 70200 Ostrava,
IČ: 28576217, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB9500MV006 s názvem „Výzkum
systému sběru dat ve veřejné správě“ jako vhodné.

9. Úsek BETA – rozhodnutí o splnění podmínek oznámení o výsledku poptávkového řízení
u projektu TB05CUZK004
Předsednictvo rozhodlo, že věcné vyjasnění nenaplnilo podmínky oznámení o výsledku
poptávkového řízení a zadávací řízení bude zrušeno po definitivním odsouhlasení odborného
garanta projektu TB05CUZK004.
10. Pozvánky na akce
Tento bod byl přesunut na příští zasedání přTA.

11. Schválení Zadávací dokumentace k zakázce na Industry 4. 0
Předsednictvo se zabývalo schválením Zadávací dokumentace k zakázce na Industry 4.0,
která byla již předložena na 307. zasedání a přTA o tomto mělo hlasovat per rollam.
KaTA upravila veškeré dohodnuté změny dle požadavku z předešlého zasedání.
Předsednictvo schválilo znění Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Návrh
perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reagujících na kontext, obsah
a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0)“ a pověřuje KaTA jejím vyhlášením.

Všechny body na programu pro informaci byly přesunuty na příští zasedání.
Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

27. 7. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 308. zasedání předsednictva TA ČR
Program 308. zasedání přTA
Rottová
Očko
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