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Usnesení 
 

z 3. 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 18.02.2019 od 16:00 hod v: Zasedací 
místnosti, na: nám. T. G. Masaryka č. o. 29 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
15/RMVH/180219: 
 

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

16/RMVH/180219: 
 

odměnu jednatelky společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. za rok 
2018 dle předložené varianty č. 2. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
17/RMVH/180219: 
 

odměnu jednatelky obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
za 4. čtvrtletí 2018 ve výši 13 tis. Kč. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
18/RMVH/180219: 
 

jednatelce Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. zahraniční pracovní cestu - 
odbornou exkurzi ve dnech 14. - 16.05.2019 do Malmö a Kristianstadu ve Švédsku.  
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
19/RMVH/180219: 
 

předložené předběžné výsledky hospodaření obchodní společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. k 31.12.2018 známé ke dni 31.01.2019. 
  
 

20/RMVH/180219: 
 

předloženou zprávu o výsledku šetření Oblastního inspektorátu práce ve věci 
pracovního úrazu zaměstnance xxx. 
  

 
 
Rada města - Valná hromada ukládá: 
 
21/RMVH/180219: 
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jednatelce obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Bc. 
Gabriele Horčíkové navrhnout novou strukturu společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. dle předloženého návrhu do 31.3.2019: 
 
Ředitel  
Středisko správy budov, správy komunikací a veřejného osvětlení    
Středisko městské zeleně         
Středisko odpadového hospodářství        
Středisko údržby strojů a zařízení 
Středisko údržby a provozu sportovišť a městského mobiliáře   
  
Středisko služeb a prodeje 
  

Z: Gabriela Horčíková 
T: 30.03.2019 
 
22/RMVH/180219: 
 

jednatelce obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Bc. 
Gabriele Horčíkové vyhlásit výběrové řízení na pozici vedoucího střediska správy 
budov, správy komunikací a veřejného osvětlení. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
V Moravské Třebové 18.02.2019 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 
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