Zápis
z 15. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické služby
města Blatné s.r.o., která se konala dne 15.5.2019
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatné v 9:15 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 konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Uvádí, že program dnešní schůze není nikterak doplňován.
Dotazuje se, 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 jednání.
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 – Výroční zpráva a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Paní starostka informovala o spolupráci odboru životního prostředí a pracovníků svozu tříděného
odpadu. Při svozu se používá zařízení, které snímá zaplněnost nádob. Na základě optimalizace by
měly být již brzy prokázané úspory nákladů na svážení tohoto odpadu.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 180/19
Bod č. 4 – Návrh na vyřazení krátkodobého majetku
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 181/19
Bod č. 5 – Různé
Ing. Srb seznámil radní s postupem stavebních prací na výstavbě haly, ve které se budou třídit plasty.
Informace:
a) přehled plnění úkolů z 26.9.2018
Pan místostarosta shrnul úkoly z minulé valné hromady a informoval radní o jejich průběžném
plnění.
b) přehled podaných žádostí na dotaci
c) organizační struktura
Pan místostarosta shrnul nové úkoly ke splnění, které jsou přílohou zápisu jako informace d).
Paní starostka v 10,34 hod. ukončila schůzi Rady města Blatná v působnosti valné hromady
společnosti Technické služby města Blatná s.r.o.
Zapsala: Hana Šourková

