Zápis
z 83. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické
služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 25.4.2018

Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatné v 9:45 hodin.
Přítomni: Paní starostka, pan místostarosta, Ing. Robert Flandera, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš
Srb, Ing. Hana Valachová, Ing. Pavel Srb, Hana Šourková
Paní starostka navrhla zapisovatelku: Hana Šourková
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Pan místostarosta, Bc. Jiří Scheinherr
Hlasování: 3 – 2 (Bc. Scheinherr, p.místostarosta) - 0
Paní starostka se dotazuje, zdali má někdo z členů valné hromady nějaké připomínky
k programu, jestli ho někdo nechce doplnit, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o
předloženém programu.
Hlasování: 5 – 0 - 0
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta informoval o tom, že všechna usnesení z minulých RM byla splněna a
dotazuje se, zdali mají členové rady k přehledu plnění minulých usnesení nějaké dotazy či
připomínky. Členové rady bez připomínek.
Bod č.3 – Výroční zpráva a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
Pan místostarosta se zeptal na datum certifikace kompostu. Ing. Srb odpovídá, že
předpokládaný datum je polovina roku 2019. Paní Šourková informuje o výsledku provedeného
povinného auditu, auditor vydal výrok bez výhrad. Paní Šourková informuje, že ve spolupráci
s p. Huttovou připravují projekt na rozšíření skládky. Po vyčíslení celkových nákladů
(předpokládaná částka je 120 tis. Kč bez DPH) bude přefakturováno vlastníkovi skládky,
kterým je Město Blatná.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č.137/18
Bod č.4 – návrh na úpravu smlouvy o výkonu funkce jednatele
Bez připomínek
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 138/18
Bod č. 5 – Vnitropodnikové směrnice
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 139/18
Bod č.6 – návrh na prodej dlouhodobého a krátkodobého majetku
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 140/18

Bod č. 7 – organizační změny na ubytovně Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 141/18
Různé: Ing. Srb informoval o plošné deratizaci, která proběhne 14.5.2018. Dále podal
informaci o dotaci z OPŽP na vytvoření centra pro opětovné využití výrobků na SD.
Informace a) Přehled plnění úkolů z 25.10.2017
Informace b) Podaná žádost o dotaci na elektromobil
Bez připomínek
Informace c) Organizační struktura
Ing. Srb podává radním informace o změnách v organizační struktuře. Bez připomínek.
Informace d) Rozbor výsledku hospodaření na ubytovně Blatná
Bez připomínek.
Pan místostarosta shrnul nové úkoly ke splnění, tyto jsou přílohou tohoto zápisu.
Paní starostka v 11,06 hod. ukončila schůzi Rady města Blatná v působnosti valné hromady
společnosti Technické služby města Blatná s.r.o.
Zapsala: Hana Šourková

