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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  
10.04.2017 

Usnesení 
 

z 16. 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 10.04.2017 od 15:00 hod v: Zasedací 
místnost, na: radnice 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
102/RMVH/100417: 
 

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

103/RMVH/100417: 
 

předloženou roční účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. k 31.12.2016. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
104/RMVH/100417: 
 

předložený plán výnosů a nákladů dle středisek pro rok 2017 společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
105/RMVH/100417: 
 

použití účetní rezervy na úpravu úložiště zeminy na pozemcích p. č. 1199/1 a p. č. 
1198/1, (lesopark), k. ú. Moravská Třebová, dle předloženého návrhu.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
106/RMVH/100417: 
 

 převod hospodářského výsledku společnosti Technické služby Moravská Třebová 
 za rok 2016 ve výši 656.631,22 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
107/RMVH/100417: 
 

převedení navýšeného hospodářského výsledku společnosti Technické služby 
Moravská Třebová za rok 2015 ve výši 57.848,14 Kč na účet 428 -  Nerozdělený zisk 
minulých let. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
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Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
108/RMVH/100417: 
 

předloženou skutečnost výnosů a nákladů dle středisek s ohledem na plnění plánu 
nákladů a výnosů pro rok 2016 společnosti Technické služby Moravská Třebová 
s.r.o. 
  
 

109/RMVH/100417: 
 

předložené plnění plánu investic a oprav společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. za rok 2016.  
  
 

110/RMVH/100417: 
 

vítěze výběrového řízení Stavebních úprav bytu č. 4, bytový dům Olomoucká 146/18, 
Moravská Třebová, jímž je stavební firma Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 16207203. 
  
 

111/RMVH/100417: 
 

nákup osobního vozidla do společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
  
 

112/RMVH/100417: 
 

předložené informace o technologii INFRASET na opravu výtluků asfaltových 
komunikací. 
  
 

113/RMVH/100417: 
 

předložený plán investic, oprav a rozvoje techniky společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. pro rok 2017. 
  

 
 
V Moravské Třebové 10.04.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


