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Usnesení rady města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické 
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Usnesení 
 

z 12. 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 22.08.2016 od 15:00 hod v: Zasedací 
místnost, na: Radnice 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
77/RMVH/220816: 
 

předložený program schůze rady města jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 
hromady společnosti.               
  
 

78/RMVH/220816: 
 

odměnu jednatelce Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. za 2.Q 2016 ve výši 
16.000 Kč.           
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
79/RMVH/220816: 
 

rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby Moravská Třebová 
 za rok 2013 ve výši 77.744 Kč na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z 
minulých let.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
80/RMVH/220816: 
 

rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby Moravská Třebová 
 za rok 2014 ve výši 641.850,72 Kč na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
z minulých let.    
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
81/RMVH/220816: 
 

rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby Moravská Třebová 
 za rok 2015 ve výši 1.205.515,2 Kč na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta z minulých let.      
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
82/RMVH/220816: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady města.   
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83/RMVH/220816: 
 

výsledky hospodaření společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. k 
30.06.2016.       
  
 

84/RMVH/220816: 
 

skutečnost výnosů a nákladů společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
dle středisek k 30.06.2016.   
  
 

85/RMVH/220816: 
 

předloženou zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. za období od 1. ledna do 31. prosince 2015.     
  

 
 
Rada města - Valná hromada odkládá: 
 
86/RMVH/220816: 
 

projednání tisku č. 03, Uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci s TJ Slovan 
Moravská Třebová.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
V Moravské Třebové 22.08.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


