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Usnesení 
 

z 21. 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 23.04.2018 od 15:45 hod v: Zasedací 
místnost, na: Olomoucká 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
139/RMVH/230418: 
 

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

140/RMVH/230418: 
 

předloženou Výroční zprávu společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. o 
činnostech a hospodaření za rok 2017. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
141/RMVH/230418: 
 

předloženou roční účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. k 31.12.2017. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
142/RMVH/230418: 
 

předložený plán výnosů a nákladů dle středisek pro rok 2018 společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
143/RMVH/230418: 
 

 převod hospodářského výsledku společnosti Technické služby Moravská Třebová 
 za rok 2017 ve výši 1 399 604,22 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
144/RMVH/230418: 
 

rozpuštění účetní rezervy na skládku zeminy ve výši 59 779,93 Kč.  
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
145/RMVH/230418: 
 

prodej stroje na úpravu ledu ZAMBONI 500 prostřednictvím elektronické dražby 
firmou VeaCom  s.r.o., Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 27581063, 
dle předloženého návrhu. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
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Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
146/RMVH/230418: 
 

předložené plnění plánu investic a oprav společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. za rok 2017.  
  
 

147/RMVH/230418: 
 

předložený plán investic, oprav a rozvoje techniky společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. pro rok 2018. 
  
 

148/RMVH/230418: 
 

předloženou skutečnost výnosů a nákladů dle středisek s ohledem na plnění plánu 
nákladů a výnosů pro rok 2017 společnosti Technické služby Moravská Třebová 
s.r.o. 
  
 

149/RMVH/230418: 
 

projednání bodů - různé provozní záležitosti. 
  

 
 
V Moravské Třebové 23.04.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 
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