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NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

6. 9. 2018

Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti Plzeňská
teplárenská, a.s.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Mgr. Pavla Šindeláře a Ing. Pavla Kotase, náměstků primátora
I.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

II.
1.

Bere na vědomí
Usnesení ZMP č. 205 ze dne 24. 5. 2018, kterým v souvislosti s fúzí společností
Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen PT, a.s.) a Plzeňská energetika a.s. (dále jen PE
a.s.) byl schválen návrh na odvolání a volbu členů představenstva a dozorčí rady
nástupnické společnosti PT, a.s., viz příloha č. 1 podkladových materiálů.
Skutečnost, že dva členové dozorčí rady - Ing. Pavel Homola a Ing. Pavel Pavlátka
nebyli dle bodu I.1. navrženi na odvolání, a to z důvodu trvání závazku města Plzně
na obsazení míst v dozorčí radě PT, a.s. dle Smlouvy o spolupráci se strategickým
partnerem uzavřené dne 28. 2. 2012 mezi městem Plzní a společnostmi Sokolovská
uhelná, právní nástupce, a.s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (dále jen
Smlouva).
Usnesení ZMP č. 199 ze dne 24. 5. 2018, kterým bylo schváleno ukončení Smlouvy
dohodou, viz příloha č. 2 podkladových materiálů.
Skutečnost, že dohoda dle bodu I.3. byla uzavřena dne 31. 5. 2018 a tímto dnem
zanikl závazek města na obsazení dvou míst v dozorčí radě PT, a.s. zástupci
dodavatelů uhlí.
Dopisy Mgr. Pavla Šindeláře, náměstka primátora, ze dne 14. 8. 2018 adresované
statutárním zástupcům společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. obsahující žádost o poskytnutí vyjádření
ke způsobu ukončení funkce jejich zástupců v dozorčí radě PT, a.s., viz příloha č. 3
podkladových materiálů.
Písemnou odpověď Ing. Petra Paukera, Ph.D., jednatele
CARBOUNION
BOHEMIA, spol. s r.o. ze dne 20. 8. 2018 obsahující sdělení, že jejich zástupce ze
své funkce neodstoupí, a že společnost tudíž počítá s jeho odvoláním, viz příloha č. 4
podkladových materiálů.

Navrhuje
Odvolání z funkce člena dozorčí rady PT, a.s.:
Ing. Pavla Homoly,
Ing. Pavla Pavlátky.
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2.

S účinností ode dne zápisu fúze PT, a.s. a PE a.s. do obchodního rejstříku volbu
do funkce člena dozorčí rady PT, a.s.:
jméno a příjmení, datum narození, bytem….…
jméno a příjmení, datum narození, bytem….…

-

III.

Ukládá

tajemníkovi MMP
zajistit v souladu s přijatým usnesením dle bodu II. předložení návrhu usnesení Radě
města Plzně v působnosti valné hromady PT, a.s.
Termín: 20. 9. 2018

Zodpovídá:

Ing. P. Dezortová

Zprávu předkládá:

Mgr. Šindelář
Ing. Kotas

nám. primátora
nám. primátora

Zprávu zpracoval dne:

23. 8. 2018

Ing. A. Chmelířová, FIN

Schůze ZMP se zúčastní:

Mgr. P. Šindelář
Ing. P. Kotas

nám. primátora
nám. primátora

Obsah zprávy projednán s:

Ing. H. Kuglerovou, MBA
Ing. J. Kozohorským, MBA
Ing. P. Dezortovou
JUDr. D. Tomáškem
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Vyvěšeno na úřední desce:

Nepodléhá vyvěšení.
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