DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Odstoupení Mgr. Tomáše Drápely z funkce člena představenstva společnosti Plzeňská
teplárenská, a. s. a odstoupení Mgr. Karla Syky z funkce člena dozorčí rady této společnosti.
Návrh na volbu nových členů.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Podle platných stanov společnosti PT, a.s. má představenstvo 5 členů s délkou jejich
funkčního období 3 roky. Dozorčí rada má členů 12 se stejnou délkou trvání funkce
jednotlivých členů.
Mgr. Tomáš Drápela oznámil své odstoupení z funkce člena představenstva prohlášením
adresovaným představenstvu společnosti, v kterém současně požádal o ukončení své funkce
k datu 31. 12. 2013. Jeho odstoupení bylo projednáno na zasedání představenstva dne
17. 12. 2013 se zánikem funkce k 31. 12. 2013.
Mgr. Karel Syka oznámil odstoupení z funkce člena dozorčí rady dopisem panu Josefu
Polívkovi, předsedovi DR společnosti. Odstoupení bylo projednáno na zasedání dozorčí rady
dne 17. 12. 2013. Tímto dnem došlo k zániku jeho funkce.
Viz přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy.
Z uvedených důvodu je Zastupitelstvu města Plzně předkládán tento návrh usnesení.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení návrhu na volbu nového člena představenstva a návrhu na volbu nového člena
dozorčí rady společnosti PT, a.s.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. návrhu usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p rac ovníků
Dle textu tohoto návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
RMP č. 317 ze dne 10. 3. 2011
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Neš etří s e.
10.

Přílohy

č.1 Prohlášení a dopis o odstoupení z funkce Mgr. T. Drápely a Mgr. K. Syky
č.2 Výpisy usnesení z jednání představenstva a DR ze dne 17. 12. 2013
č.3 Usnesení RMP č. 317 ze dne 10. 3. 2011

