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

24.02.2014

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 24.02.2014 od 14:00 hod. v zasedací 
místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5 členů rady města.

Rada města schvaluje:

1/RMVH/240214 Předložený program schůze rady města.

2/RMVH/240214 Použití účetní rezervy Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
ve výši 160.171 Kč na úpravu úložiště zeminy na pozemcích p. č. 
1199/1 a p. č. 1198/1.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

3/RMVH/240214 Odměnu ředitelky Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. Bc. 
Gabriely Horčíkové za 4.Q 2013 dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

4/RMVH/240214 Roční odměnu jednatelky Technických služeb Moravská Třebová 
s.r.o. Bc. Gabriely Horčíkové za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

5/RMVH/240214 Roční odměnu ředitelky Technických služeb Moravská Třebová 
s.r.o. Bc. Gabriely Horčíkové za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

6/RMVH/240214 Poskytnutí finančního příspěvku Speciální základní škole, mateřské 
škole a praktické škole Moravská Třebová ve výši 5000 Kč na 
lyžařský výcvik, popř. školu v přírodě dětí školy.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

Rada města bere na vědomí:

7/RMVH/240214 Předloženou předběžnou  účetní uzávěrku a předběžný výsledek 
hospodaření společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
k 31.12.2013

8/RMVH/240214 Předloženou zprávu týkající se legislativních změn a z nich 
vyplývajících požadavků na provedení úprav v zakladatelské listině 
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. a dalších dokumentech 
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souvisejících s jejich činností.

9/RMVH/240214 Předloženou zprávu o řešení otázky bezdomovectví na území města 
Moravská Třebová.

Rada města ukládá:

10/RMVH/240214 Jednatelce Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. předložit 
radě města návrh úprav v zakladatelské listině Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. a dalších dokumentech souvisejících 
s jejich činností, které vyplývají z příslušných legislativních změn.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb
T: 19.05.2014

11/RMVH/240214 Jednatelce Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. předložit 
radě města návrh změny statutu ubytovny na ul. Brněnské 
v návaznosti na novu legislativu.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb
T: 24.03.2014

V Moravské Třebové 24.02.2014
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák                                               Ing. Pavel Brettschneider
starosta města                                                       místostarosta města




