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Ad 4. Informace k dělení zakázek MKS 

P/DR otevřel tento bod jednání, vysvětlil důvod navrženého bodu, a to řešení připomínek pana 
Kameníka, poradce primátora, k tématu zakázek MKS. 
P. Fišer v rámci vyjádření sděluje, že z důvodu rozsáhlosti tématu je k tomuto bodu plánováno 
samostatné jednání.  

 DR se tedy shodla, že k tomuto bodu nebude momentálně přijato žádné usnesení, ale 
v odsouhlaseném termínu: 2.6.2021 proběhne dílčí schůzka členů DR, představenstva, p. 
Kameníka, zástupců právního oddělení a kompetentních manažerů projektu, jež se touto 
problematikou zabývají. 

Členové Dozorčí rady požadují tento bod opět předložit znovu na další zasedání Dozorčí rady, kde 
dojde k rekapitulaci separátního jednání. 

K tomuto tématu nebylo přijato žádné usnesení 

Ad 5. Schválení úpravy Smlouvy o výkonu funkce člena PŘ 

P/DR informoval ostatní členy dozorčí rady, že na dnešním jednání dochází k dořešení úprav 
Smlouvy o výkonu funkce, kdy v návaznosti na plánované snížení celkového počtu členů 
představenstva a tím i zvýšení odpovědnosti zbývajících členů představenstva je navrhováno 
navýšení i maximální výše pohyblivé části odměny členů představenstva, jejíž skutečná výše se 
vypočítává na základě plnění nebo neplnění cílů členů představenstva. 

Pro vyloučení veškerých pochybností bylo opakovaně konstatováno, že nahrazení stávajících smluv 
o výkonu funkce člena představenstva novou smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, 
nezakládá vůli ani jedné ze smluvních stran jakkoli zrušit (tj. odstoupením, odvoláním) statut 
volených členů PŘ, jelikož mezi sebou smluvní strany uzavírají novou SVF, která bude platná do 
konce funkčního období člena představenstva. 

Po úvodním souhrnu faktů z minulého jednání se DR rozhodla diskusi a následné rozhodnutí o tomto 
bodu odložit do doby vypracování a schválení nové politiky odměňování, jejíž účinnost je 
předpokládaná od ledna 2021.  

K tomuto tématu nebylo přijato žádné usnesení 

Ad 6.  Záměr nové VZ Na kole Prahou 

P. Bláha P/DR předává slovo p. Fišerovi P/PŘ, aby členům dozorčí rady představil parametry 
navrhované veřejné zakázky. 
M. Fišer přizval k tomuto bodu p. Borovského, vedoucího odboru podpory aplikací (účast na jednání 
17.00-17.30hod), který sdělil, že předmětem plnění veřejné zakázky je  
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Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude domluven operativně. 

(Zasedání PŘ OICT se bude konat 10.06.2021) 

V Praze dne 1.6.2021 
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