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Usnesení 
 

z 17. 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 15.06.2020 od 16:00 hod v: Zasedací 
místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
89/RMVH/150620: 
 
předložený program schůze rady města jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 
hromady společnosti.  
 
90/RMVH/150620: 
 
převod hospodářského výsledku společnosti Technické služby Moravská Třebová za 
rok 2019 ve výši 826.342,90 Kč z účtu 431/00 na účet 428/00 - nerozdělený zisk 
minulých let. 
 
91/RMVH/150620: 
 
odměnu bývalé jednatelky společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
Gabriely Horčíkové, za 3. čtvrtletí 2019 ve výši dle předloženého návrhu. 
  
 
92/RMVH/150620: 
 
roční odměnu bývalé jednatelky společnosti Technické služby Moravská Třebová 
s.r.o. Gabriely Horčíkové za rok 2019 ve výši dle předloženého návrhu.  
 
96/RMVH/150620: 
 
ukončení certifikace organizace dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 
14001:2016 z důvodu nepotřebnosti a nehospodárnosti. 
 
 
Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
93/RMVH/150620: 
 
předložené výsledky hospodaření obchodní společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2020 známé ke dni 31.3.2020. 
  
94/RMVH/150620: 
 
záměr nákupu nového popelářského vozu dle předloženého návrhu. 
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95/RMVH/150620: 
 
záměr nákupu nové svahové sekačky dle předloženého návrhu. 
  
Rada města - Valná hromada ukládá: 
 
97/RMVH/150620: 
 
jednateli připravit zadávací řízení na pořízení nové svahové sekačky. 
  
98/RMVH/150620: 
 
jednateli připravit zadávací řízení na pořízení nového popelářského vozu. 
  
 
 
V Moravské Třebové 15.06.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


