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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 

23.05.2016 

Usnesení 
 

z 10. 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 23.05.2016 od 15:00 hod v: Zasedací 
místnost, na: Radnice 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
62/RMVH/230516: 
 

předložený program schůze rady města.           
  
 

63/RMVH/230516: 
 

odměnu jednatelky Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. za 1.Q 2016 ve výši 
18.000 Kč.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
64/RMVH/230516: 
 

poskytnutí příspěvku Průmyslovému muzeu  Mladějov ve výši 35.000 Kč na opravu 
střechy budovy v areálu muzea v Mladějově.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
65/RMVH/230516: 
 

předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
 Dodávka rolby na elektrický pohon pro úpravu ledové plochy.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
66/RMVH/230516: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku  Dodávka rolby na elektrický pohon 
pro úpravu ledové plochy uchazeče PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 
769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 28685521.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
67/RMVH/230516: 
 

uzavření kupní smlouvy dle návrhu, který byl součástí zadávací dokumentace, s 
vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky Dodávka rolby na elektrický pohon pro 
úpravu ledové plochy uchazečem PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 
400 03 Ústí nad Labem, IČO 28685521.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
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Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
68/RMVH/230516: 
 

výsledky hospodaření společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. k 
31.03.2016.     
  
 

69/RMVH/230516: 
 

skutečnost výnosů a nákladů společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
dle středisek k 31.03.2016.     
  
 

70/RMVH/230516: 
 

poskytnutí splátkového kalendáře Společenství vlastníků Brněnská 23, Moravská 
Třebová za provedené stavební práce dle předloženého návrhu.     
  

 
 
Rada města - Valná hromada pověřuje: 
 
71/RMVH/230516: 
 

jednatelku společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. k podpisu 
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Dodávka rolby na elektrický pohon pro úpravu ledové plochy.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
V Moravské Třebové 23.05.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


