
 Město Moravská Třebová  

Usnesení rady města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady společnosti ze dne 

24.11.2014 

Usnesení 
 
z 1. schůze Rady města Moravská Třebová jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 
hromady společnosti, která se konala v pondělí 24.11.2014 od 15:00 hod. v zasedací 
místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1/RMVH/241114 Předložený program schůze rady města. 

 
2/RMVH/241114 Předložený návrh měsíční odměny a pravidla pro určení ročních a 

čtvrtletních odměn jednatelky společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. s účinností od 1. července 2014. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

3/RMVH/241114 Odměnu jednatelky Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. za 
3.Q 2014 dle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
4/RMVH/241114 Předloženou informaci o plnění usnesení rady města. 

 
5/RMVH/241114 Předloženou zprávu o ekonomice střediska 19 Správa nemovitostí 

za období 2013 a I. pololetí roku 2014. 
 

6/RMVH/241114 Předložené výsledky hospodaření společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. k 30.09.2014. 
 

7/RMVH/241114 Předloženou zprávu o plnění plánu výnosů k 30.09.2014 společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. v členění na jednotlivá 
střediska.  
 

8/RMVH/241114 Předloženou informaci o záměru prodeje zametacího stroje 
komunikací Bucher CC 2000XL, který je v majetku Technických 
služeb Moravská Třebová s.r.o. 

 
 
Rada města ruší: 
 
9/RMVH/241114 Ruší své usnesení č. 47/RMVH/020614, kterým schválila návrh 

měsíční odměny a pravidla pro určení ročních a čtvrtletních odměn 
jednatelky společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 



 Město Moravská Třebová  

Usnesení rady města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady společnosti ze dne 

24.11.2014 

s účinností od 1. července 2014. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 
 
V Moravské Třebové 24.11.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 
      místostarosta města                                                      místostarosta města 


