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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

U s n e s e n í 
z 4. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 16.3.2015 ve velké zasedací  

místnosti MěÚ Strakonice 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------    
Program: 
 

Zahájení jednání               Usnesení č.71/ZM/2015 
 

1) Teplárna Strakonice a.s. 
- informace o uskutečnění valné hromady; 
- návrh na odvolání členů představenstva a dozorčí rady; 
- návrh členů orgánů společnosti; 
- delegace k zastupování na valné hromadě 
         Usnesení č.72/ZM/2015 
2) Majetkové záležitosti 
         Usnesení č.73/ZM/2015 
3) Zápis ze zasedání ZM 17.12.2014 
         Usnesení č.74/ZM/2015 
 
Zahájení jednání 
Usnesení č.71/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z jednání ZM 18.2. 2015 
b) program jednání včetně navržených úprav 4. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  Ing. Moučka, RNDr. Havel, p. Zoch 
b) ověřovatele zápisu :  Ing. Joza, p. Zach DiS. 
c) volební komisi : Mgr. Bernad, pí Vlasáková, Mgr. Sosna 
 

1) Teplárna Strakonice a.s. 
- informace o uskutečnění valné hromady; 
- návrh na odvolání členů představenstva a dozorčí rady; 
- návrh členů orgánů společnosti; 
- delegace k zastupování na valné hromadě 
Usnesení č.72/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
program jednání valné hromady Teplárny Strakonice a. s. 
II. Navrhuje 
1) odvolání všech členů představenstva a všech členů dozorčí rady s výjimkou pana Ing. Vladimíra 
Šístka; 
2) do orgánů společnosti Teplárna Strakonice a. s. tyto osoby: 
a) do představenstva : 

Mgr. Břetislav Hrdlička, Ing. Marcela Vlčková, Ing. Pavel Mareš, Pavel Zach DiS., Ing. František 
Marek  
b) do dozorčí rady : 

p. Josef Štrébl, Ing. Josef Moučka, p. Josef Zoch, Mgr. Jan Svoboda, p. Josef Lukeš 
III. Deleguje 
pana Mgr. Břetislava Hrdličku a jako náhradníky pana Milana Jungvirta a pana Ing. Rudolfa 
Oberfalcera zastupováním města Strakonice na valné hromadě Teplárny Strakonice a. s., která se bude 
konat dne 21. 4. 2015 s tím, že spolu se zástupcem města Strakonice se bude valné hromady účastnit 
též právní zástupce  města Strakonice 
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2) Majetkové záležitosti 
1)  Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Usnesení č.73/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřené dne 21.10.2014 
v souladu s usnesením č. 748/ZM/2014 v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce 
staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“. Předmětem dodatku je změna čísla účtu 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na který bude účelová dotace poskytnuta. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č.1. 
 
3) Zápis ze zasedání ZM 17.12.2014 
Usnesení č.74/ZM/2015 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
zápis ze zasedání ZM konaného dne 17.12.2014  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička  v.r.       Milan Jungvirt v.r. 
            starosta                                 místostarosta 


