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Usnesení 
 
ze  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 19.05.2014 od 14:00 hod. v zasedací 
místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 5 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
33/RMVH/190514 Předložený program schůze rady města. 

 
34/RMVH/190514 Změnu času konání schůzí rady města jako jediného společníka 

obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
při výkonu funkce valné hromady společnosti v roce 2014 
z původních 14:00 na 15:00 hod. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

35/RMVH/190514 Změnu termínu plnění úkolu č. 21/RMVH/240314 (předložit návrh 
smlouvy na provedení auditu účetní uzávěrky Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. za rok 2014) z původního termínu 
19.05.2014 na nový termín 18.08.2014. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
 

36/RMVH/190514 Předložený plán investic a oprav společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. pro rok 2014. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
 

37/RMVH/190514 Úpravu plánu nákladů a výnosů společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. dle středisek pro rok 2014 dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
 

38/RMVH/190514 Odměnu ředitelky společnosti Technické služby Moravská Třebová 
s.r.o. za 1.Q 2014 ve výši 30 % z hrubého příjmu za toto čtvrtletí 
dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
39/RMVH/190514 Předloženou informaci o plnění usnesení rady města. 
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40/RMVH/190514 Předložený návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. – aktuální znění 
v souladu se změnou právní úpravy účinné od 01. 01.2014. 
 

41/RMVH/190514 Předložené výsledky hospodaření společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. k 31.03.2014 
 

42/RMVH/190514 Předloženou zprávu o plnění plánu výnosů společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. k 31.03.2014 v členění na 
jednotlivá střediska. 

 
 
V Moravské Třebové 19.05.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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

 
 


