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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu (dále jen
„povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytuje na
základě žádosti pana XXXXX (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím ze dne 01.11.2019, vedené pod č. j. MUBL 16439/2019, které
jsou uvedeny ve 6 bodech:
Tímto vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zodpovězení
poskytnutí informací týkající se společnosti Technické služby města Blatné s.r.o. (dále jen
společnost), kterou vlastní ze 100 % město Blatná.
1) Jaká jsou hlediska pro vybírání a jmenování členů dozorčí rady? – záleží u nich na
odbornosti, případně politických nebo jiných hlediscích?
2) Kolik činí finanční Odměna člena dozorčí rady, v členění řadový člen, předseda,
místopředseda? – pravidelná, měsíční, čtvrtletní nebo roční? Aktuální stav – usnesení rady
města
3) Na jaké další bonusy a výhody (například telefonní tarif hrazený společností) mají členové
dozorčí rady nárok, kromě výplat a odměn? – aktuální stav, pravidla při čerpání výhod.
4) Jaké konkrétní činnosti fakticky dozorčí rada společnosti vykonává, kolikrát ročně se
schází?
5) Je valná hromada informována pravidelně o činnosti dozorčí rady, jestli jsou zápisy
z dozorčích rad zveřejňované a zda valná hromada zná termíny dozorčích rad?
Poskytnutí informace k bodům 1) až 5)
Technické služba města Blatné, s. r. o. nemají dozorčí radu.
6) Jak je vybírán a jmenován jednatel/management společnosti?
Poskytnutí informace
Současný jednatel byl na základě výběrového řízení ředitelem Technických služeb města
Blatné. V roce 2015 proběhlo jednání Rady města Blatná v působnosti Valné hromady,
kde byl schválen jednatelem společnosti Technické služby města společnosti Technické
služby Blatné s.r.o.
S pozdravem

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

