DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Změna členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Doubravecká 2760/1,
301 00 Plzeň, IČ 49790480 (dále jen PT, a.s.)
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Společnost PT, a. s. je 100 % vlastněná městem. Její představenstvo má pět členů, dozorčí
rada členů dvanáct, z toho čtyři jsou voleni z řad zástupců zaměstnanců a dva členové z řad
zástupců dodavatelů společnosti PT, a.s. (dodavatelé uhlí). Funkční období členů obou orgánů
je čtyřleté. Stávající zastoupení města v orgánech společnosti s uvedením dne vzniku členství
je následující:
Představenstvo
Členové
Mgr. Tomáš Drápela
Ing. Miroslava Šlajsová
Ing. Jiří Bis
Ing. Zdeněk Dongres
Radislav Neubauer

Den vzniku členství
30. 4. 2014
27. 2. 2014
30. 4. 2014
1. 5. 2014
30. 4. 2014

Dozorčí rada
Členové
Josef Polívka
Tomáš Trnka
Irena Rottová
Jaroslav Výborný
Petr Bochnovič

Den vzniku členství
23. 2. 2012
1. 1. 2013
30. 4. 2014
30. 4. 2014
27. 2. 2014

Neobsazené místo po odstoupení
JUDr. Krejsové

Zastupitelstvu města je tento návrh usnesení předkládán v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Výše zmiňované ustanovení
vyhrazuje zastupitelstvu obce navrhovat své zástupce do orgánů společností, v nichž má
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání. Samotná volba a odvolání členů orgánů
společnosti náleží do působnosti její valné hromady, v našem případě RMP vykonávající tuto
působnost.
Nově navrhovaní kandidáti jako zástupci města v orgánech společnosti souhlasili se
zveřejněním svých osobních údajů v návrhu tohoto usnesení.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Schválení návrhu na odvolání a volbu nových členů orgánů společnosti PT, a. s.
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4. Navrhova né varianty ře š e ní
Nejsou.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz bod II. tohoto návrhu usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz ukládací část návrhu usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgán ů mě s ta
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení

RMP
RMP
RMP
RMP
RMP
RMP

č. 794 ze dne 26. 6. 2014
č. 335 ze dne 23. 2. 2012
č. 1697 ze dne 20. 12. 2012
č. 103 ze dne 27. 2. 2014
č. 436 ze dne 30. 4. 2014
č. 437 ze dne 30. 4. 2014

9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nešetří se.
10.

Přílo hy

Příloha č. 1
Usnesení RMP č. 794 ze dne 26. 6. 2014
Příloha č. 2
Usnesení RMP
Usnesení RMP
Usnesení RMP
Usnesení RMP
Usnesení RMP
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č. 335 ze dne 23. 2. 2012
č. 1697 ze dne 20. 12. 2012
č. 103 ze dne 27. 2. 2014
č. 436 ze dne 30. 4. 2014
č. 437 ze dne 30. 4. 2014

