ZÁPIS Č. 2
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 23.2.2016

PŘÍTOMNI: Ing. Zvěřinová, Ing. Rosecký, Ing. Klusáčková, Ing. Sedlák,
OMLUVENI: Mgr. Ifrah, Ing. Mrkos, Ing. Havlík, Ing. Součková, Ing. Růžička

HOSTÉ : Ing. Scheib – ředitel Satt a.s.

PROGRAM :
1. Satt, a.s. – jeho vize
2. Různé

Zahájeno : 16.30 h.
Skončeno : 18.30 h.
Předsedkyně FV Ing. Zvěřinová přivítala všechny přítomné.

1. Satt, a.s. – jeho vize
V úvodu se Ing. Scheib jako nový ředitel společnosti Satt, a.s. představil. Předseda dozorčí rady
společnosti Satt, a.s. Ing. Stoček doplnil, že s novým ředitelem došlo i k zásadním změnám ve vedení
společnosti – představenstvu a dozorčí radě. Změna byla provedena i v organizační struktuře
společnosti.
Hlavním úkolem firmy je dodávka tepla pro domácnosti a firmy ve městě ( v současné době zásobuje
teplem 70 % města ), rozvoj a rozšíření kabelových rozvodů a internetu přes optickou síť.
V následujícím období by mělo dojít k dalšímu rozšíření provozu horkovodní sítě ( uveden byl přehled
plánovaných rekonstrukcí ), optimalizaci nákladů a tím i úspoře finančních prostředků. Snaha je o
poskytování pronájmů nemovitostí někdy i za nižší cenu, ale na delší období. V plánu je i rozšíření
optické sítě, rekonstrukce a výstava inženýrských sítí ( seznámení s nejdůležitějšími plánovanými
akcemi ). V současné době je snaha o rozvoj a využití marketingových nástrojů, prodej služeb
marketingového sálu. Dochází ke vzdělávání zaměstnanců v oblasti informačních technologií.
Ing. Rosecký – plánuje se využití dotací
Ing. Scheib – zatím nebyly využity, ale nebrání se tomu
Ing. Sedlák – navrhuje sestavit dlouhodobější plán rozvoje a rekonstrukcí

2. Různé
Ing. Zvěřinová a Ing. Klusáčková upozornily na havarijní stav některých částí naučné stezky kolem
rybníka Konvent a navrhují vyčlenění finančních prostředků na jejich obnovu.
Ke zvážení stojí i oprava vodovodu na ulici Ferencova, náklady na PD této opravy byly uhrazeny
v roce 2008 a pokud nebude akce v letošním roce zrealizována, tato PD propadne.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční
Dne 30.3.2016 v 16.30 hodin – PO Sportis – plán investic na 2-3 roky a jejich financování
- rozpočtová opatření
- případně další aktuální materiály

Pozvánky budou zaslány též členům ZM.

Rozdělovník: členové ZM, členové FV

Zapsala : Turinská

Ing. Dagmar Zvěřinová
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