Příloha 1: Časová osa řešení ICT problematiky
datum

událost

září 2014 vypracování prvních, nekvalitních podkladů pro další rozhodování o outsourcingu
IT na Praze 10 zadaných v poptávkovém řízení (vítězem je firma Padcom)
listopad
2014

senátorka Ivana Cabrnochová (SZ) se stává uvolněnou (placenou) radní pro IT; do
března žádná komunikace se zastupiteli ohledně zajištění IT služeb

20.3.
2015

zastupitelům zpřístupněny podklady k jednání zastupitelstva, včetně
několikasetstránkového materiálu k IT (předtím nikde neprojednáváného)

26. 3.

tisková zpráva koalice VLASTA: „Nad oblastí IT mohli zasednout experti všech
zvolených stran už v prosinci či v lednu. Mohli jsme mít všechno prodiskutované a
zvolit to nejlepší řešení pro občany Prahy 10. “

27. 3.

jednání Zastupitelstva, zpochybnění podkladů ze strany koalice VLASTA, TOP 09 a
ČSSD; odhlasováno další jednání na expertní úrovni ve stávajících orgánech
zastupitelstva a rady (Finanční výbor FIV; Komise majetková a nebytových prostor
KMN); odborníci pracují po celou dobu na dobrovolné bázi a ve prospěch obce (pro
bono publico), opoziční zastupitelé nemají kromě racionálních argumentů reálný
vliv na tzv. politické zadání v rámci úřadu; zatímco placená senátorka pobírá i celý
plat radní

2. 4.

tisková zpráva koalice VLASTA: Jsme připraveni podílet se na zpracování kvalitních
podkladů a rádi poskytneme naši odbornost. “ - zde

8. 4.

I. mimořádné zasedání finančního výboru a majetkové komise (s dobrovolně se
angažujícími odborníky) hodinu a půl před zahájením telefonicky zrušeno

13. 4.

tisková zpráva koalice VLASTA zde: “Otazníky nad ICT službami v Praze 10” a nástin,
co je potřeba

22. 4.

I. zasedání FIV a KMN, usnesení: zadání analýzy potřeb

29. 4.

tisková zpráva koalice VLASTA zde: “Slibný vývoj v řešení ICT na Praze 10”, přehled
současného stavu, navržený postup (podrobná časová posloupnost zde)

30. 4.

schůzka radní Ivany Cabrnochové, experta SZ Josefa Gattermayera a experta
koalice VLASTA Ondřeje Profanta; sem zaslaný podklad (TA + assets) se stává
základem dalšího jednání

12. 5.

Rada rozhodla, že se bude konat otevřené řízení, a pověřuje radní Cabrnochovou
předložit návrh zadání analýzy; FIV a KMN mají přijmout i hodnoticí kritéria

18. 5.

II. zasedání FIV a KMN: přijetí návrhu zadání analýzy, ale chybí kritéria pro
hodnocení výběrového řízení. Dohoda: předložit kompletní zadávací dokumentaci
na dalším setkání 26. 5. Experti budou konzultovat po mailu.

21.5.

Experti odeslali ÚMČ první verzi zadání, v neděli 24. 5. odesílají experti konečnou
verzi..

26.5.

Pouhé 2,5 hodiny před III. třetím zasedáním FIV a KMN rozeslána členům obou
grémií zadávací dokumentace bez návrhu smlouvy, s vloženými novými částmi i s
výpustkami, FIV odsouhlasuje (VLASTA i TOP 09 se zdržují); KMN následně
neodsouhlasuje. Dohoda na termínu v dalším týdnu. Koalice VLASTA se snaží
alespoň do smlouvy zahrnout akceptační kritéria.

2.6.

IV. mimořádné zasedání KMN. Vedoucí oddělení veřejných zakázek a servisních
činností Mgr. Petr Janů neumožňuje projednat smlouvu, VLASTA se zdržuje při
hlasování o programu jednání, nakonec však pro Zadávací dokumentaci (byť bez
smlouvy a akceptačních kritérií) hlasuje.

3.6.

tisková zpráva koalice VLASTA zde: Plusy i minusy diskuse o ICT - neprojednání
smlouvy jako neblahé znamení; Vyhlášeno výběrové řízení zde

29.6.

Projednání nabídek ve FIV a KMN (podrobnosti pod touto tabulkou)

24.7.

Do tohoto data měla firma Relsie vypracovat etapu D1 analýzy potřeb.

31.7.

Vypršela dosavadní smlouva na outsourcing IT s firmou Telefónica O2. Koalice
VLASTA podala žádost o výsledky práce v etapě D1.

14.8.

Zaslána zpracovaná etapa D1, bez možnosti připomínkování.

2.9.

Jednání nad odevzdanou etapou D2. Minimální prostor pro připomínky k D1,
Všeobecná shoda na dopracování D2 do 20. 9.

polovina Probíhají individualizované konzultace firmy Relsie s experty jednotlivých stran.
září
2. 10.

Rozeslána druhá verze etapy D2, téměř totožná s první verzí téhož.

7. 10.

Jednání k druhé verzi D2. Připomínky nevypořádány. Cabrnochová dává
prohlasovat řešení kompletním outsourcingem.

21. 10.

Mimořádné jednání Zastupitelstva k řešení problematiky ICT služeb. Starostka
Kleslová svolává 6. 10. Zastupitelstvo na 21. 10., tedy ještě předtím, než proběhlo
společné jednání FIV a KMN za účasti IT expertů.

