Zápis
z 2. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické služby
města Blatné s.r.o., která se konala dne 21.11.2018
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatné v 9:42 hodin.
Přítomni: Paní starostka, pan místostarosta, Ing. Robert Flandera, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš Srb,
Ing. Pavel Srb, Hana Šourková, Ing. Simona Sedláčková
Paní starostka navrhla zapisovatelku: Hana Šourková
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Pan místostarosta, p. Luboš Srb
Hlasování: 3 – 2 (p. Luboš Srb, 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 některá usnesení z minulé RM byla splněna a některá byla
splněna částečně. Dotazuje se, zdali mají členové rady k přehledu plnění minulých usnesení nějaké
dotazy či připomínky. Členové rady bez připomínek.
Bod č.3 – Předpokládaný hospodářský výsledek za rok 2018
Paní starostka zahájila bod č.3 a předala slovo ing. Srbovi.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č.369/2018
Bod č.4 – Ceník služeb platný od 1.1.2019
Ing. Srb podal informace k novým položkám v ceníku.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 370/2018
Bod č. 5 – Plánovaný nárůst mzdových nákladů
Všichni radní souhlasili s předloženým návrhem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 371/2018
Bod č.6 – Vyřazení dlouhodobého a krátkodobého majetku
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 372/2018
Bod č. 7 – Různé
Pan místostarosta informoval radní o změně třídění a ukládání plastů, které se stalo finančně
náročnějším a proto ing. Srb hledal jiný způsob. Plasty se nyní vozí k jinému zpracovateli
z důvodu nižší ceny za vytřídění. Dále pan místostarosta seznámil radní s přípravou výstavby haly
v režii TS na třídičku plastů. Ing. Srb podal informaci k výběrovému řízení na elektromobil.
Pan místostarosta shrnul úkoly z minulé valné hromady a informoval radní o jejich průběžném
plnění.
Paní starostka v 10,35 hod. ukončila schůzi Rady města Blatná v působnosti valné hromady
společnosti Technické služby města Blatná s.r.o.
Zapsala: Hana Šourková

