Zápis z 379. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-16/2018

10. 5. 2018, 10:25–12:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin
Duda (MDu)
Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim
Klimeš (RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková (MKř)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 378. zasedání přTA
Zápis z 378. zasedání přTA ze dne 3. 5. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Žádost o navýšení rozpočtu projektu TL01000432
Předsednictvo schválilo žádost o navýšení rozpočtu projektu TL01000432.

Jednání a rozhodnutí o projektu TL01000432 se nezúčastnil ZK z důvodu zamezení střetu
zájmů.

3. Nominace do RP NCK1 a jmenování předsedkyně RP GAMA
Předsednictvo jmenuje Táňu Perglovou předsedkyní RP GAMA.

Pro potřeby 83. zasedání VR se přTA shodlo na nominacích, které budou předány VR
k projednání s tím, že není v současné době nutné obsadit všechna místa v RP NCK1
(předpokládaný počet členů je 22). Radu programu bude možné doplnit na základě témat
a přihlášek do této VS.

4. TITSCBU701 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu, 70800 Poruba,
IČ: 61989100, ve veřejné zakázce pod kódem TITSCBU701 s názvem „Výzkum složení
ovzduší při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro stanovení
minimálního objemového průtoku větrů“, jako nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 2 949 420,- Kč.
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Jednání a rozhodnutí o projektu TITSCBU701 se nezúčastnil MDu z důvodu zamezení střetu
zájmů.

5. Schválení Výroční zprávy TA ČR za rok 2017
Předsednictvo schválilo Výroční zprávu TA ČR za rok 2017.
6. Podklady pro 83. zasedání VR
Předsednictvo projednalo program 83. zasedání VR.
83. zasedání VR se dne 18. 5. zúčastní PO a MB.

7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že akce John Crane's new plant opening ceremony se dne 24. 5.
v Olomouci zúčastní MDu.

Dne 16. 5. se uskuteční v sídle MPO jednání k problematice proof of concept, kterého se
zúčastní PO a PK.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 14.-18. 5. 2018.

Dne 25. 5. se uskuteční 336. zasedání RVVI, na kterém bude pravděpodobně projednáván
návrh úpravy programu GAMA a za TA ČR se jej zúčastní PK anebo MDu.

8. Různé

Prioritní oblasti pro dotazníkové šetření – karta P3/PS VaV
MDu informoval přTA o závěrech z Kulatého stolu k budoucnosti automobilového průmyslu,
který se uskutečnil dne 4. 5. a na základě tohoto jednání byl TA ČR zaslán podklad
k připomínkám týkající se prioritních oblastí pro dotazníkové šetření na vytipovaných
vysokých školách.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a k materiálu nemá připomínky.

Předsednictvo bylo informováno o závěrech plynoucích ze 7. schůze VVVKMT k Závěrečnému
účtu TA ČR za rok 2017. Tato schůze se uskutečnila dne 9. 5.

Příští zasedání:
Místo konání:

17. 5. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
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Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

Prezenční listina z 379. zasedání předsednictva TA ČR
Program 379. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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