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Bere na vědomí
Důvodovou zprávu ve věci Strategie budoucího vývoje Plzeňské teplárenské, a.s.
Žádost představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. ze dne 10. 12. 2012 o svolání
mimořádné valné hromady ve věci schválení „Strategii budoucího provozu a vývoje
Plzeňské teplárenské, a.s. včetně výstavby ZEVO Chotíkov.“
Usnesení představenstva Plzeňské teplárenské, a.s. ze dne 6. 11. 2012 ve věci doporučení
nejpřijatelnější varianty budoucího vývoje společnosti.
Dokument „Strategie budoucího provozu a vývoje Plzeňské teplárenské, a.s. – manažerský
výstup“ do roku 2020.
Hlavní mezníky v přípravě projektu ZEVO Chotíkov.
Dokument „Strategie budoucího provozu Plzeňské teplárenské, a.s.“
Plán legislativních prací vlády na rok 2012 a 2013.
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje včetně jeho vyhodnocení za rok 2011.
Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně včetně jeho vyhodnocení za rok
2011.
Dokument „Studie proveditelnosti Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady
v území Plzeňského kraje“.
Dohodu o partnerství a spolupráci uzavřenou dne 6. 4. 2010 mezi Plzeňským krajem,
městem Plzeň, Plzeňskou teplárenskou, a.s. a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje.
Dohody o investičním záměru výstavby zařízení na termické zpracování tuhého
komunálního odpadu uzavřené mezi Plzeňskou teplárenskou, a.s. a obcí Chotíkov a městem
Město Touškov.
Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 743 ze dne 9. 12. 2004 ve věci vytvoření
Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území města Plzně a usnesení
Zastupitelstva města Plzně ze dne 731 č. 731 ze dne 8. 12. 2005 ve věci věcného záměru
vydat vyhlášku o poplatku za komunální odpad podle zákona o odpadech.
Usnesení Rady města Plzně č. 1038 ze dne 25. 6. 2009 ve věci uzavření smlouvy mezi
statutárním městem Plzní a společností Plzeňské komunální služby, s.r.o. za účelem zajištění
plnění povinností objednatele vyplývajících z platných a účinných právních norem na úseku
odpadového hospodářství.
Usnesení ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012, kterým byl schválen rozpočet města na rok 2013
a rozpočtový výhled pro roky 2014 – 2016 a jehož přílohou byl dlouhodobý finanční plán
města pro roky 2017 – 2022. Součástí tohoto materiálu byly i předpokládané vyplácené
dividendy společností Plzeňská teplárenská, a.s.
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Pokračování usn. č. 6
16. Skutečnost, že město Plzeň nepřebírá realizací projektu ZEVO Chotíkov včetně horkovodu
žádné ručení v rámci financování projektu prostřednictvím úvěru společností Plzeňská
teplárenská, a.s.
17. Ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle kterého je radě obce
vyhrazeno rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti (tzn.
plnit funkci valné hromady).
II.

Souhlasí

s předloženou „Strategií budoucího provozu a vývoje společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.“ do
roku 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
III.

Doporučuje

Radě města Plzně,
aby v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. projednala a schválila
„Strategii budoucího provozu a vývoje Plzeňské teplárenské, a. s.“, jejíž text je uveden v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
IV.

Schvaluje

záměr úplatného převodu obchodního podílu (ve výši 100 %) ve společnosti Plzeňské komunální
služby s. r. o. se sídlem Kopeckého sady 97/11, Plzeň, IČ 280 46 153 společnosti Plzeňská
teplárenská, a.s. se sídlem Doubravecká 2760/1, Plzeň, IČ 497 90 480 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
V.

Ukládá

Radě města Plzně
připravit a předložit ZMP k projednání návrh řešení dle bodu IV. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2013
Zodpovídá: Ing. Rund
M. Zrzavecký
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