
 

 

U S N E S E N Í  

z 12. schůze Rady města Holešova, 

která se konala 24.05.2021, kdy rozhodovala ve věcech hospodaření 

společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., jako jediný společník v 

souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

200/12/RM/2021 Zpráva auditora o hospodaření společnosti v roce 2020 

 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
 MG Credit, s. r. o., o hospodaření společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., v 
roce 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

201/12/RM/2021 Zpráva jednatele - provozního manažera o činnosti společnosti v roce 
2020 

 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
zprávu jednatele - provozního manažera  o činnosti společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., v roce 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

202/12/RM/2021 Předložení roční závěrky společnosti za rok 2020  

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předloženou roční závěrku společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za rok 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

203/12/RM/2021 Rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020  

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za 
rok 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

204/12/RM/2021 Přezkoumání zprávy o vztazích ve společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., v roce 2020 

 

I. Rada města Holešova přezkoumala 
  
zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2020. 

 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

205/12/RM/2021 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2020  

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., za 
rok 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

206/12/RM/2021 Hodnocení činnosti členů dozorčí rady společnosti v roce 2020  

I. Rada města Holešova schválila 
  
výši finanční odměny členům dozorčí rady společnosti Technické služby Holešov, 
s.  r.  o., za hospodářské výsledky roku 2020 dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

207/12/RM/2021 Hodnocení činnosti jednatele - provozního manažera společnosti v roce 
2020 

 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výši finanční odměny jednateli - provoznímu manažerovi společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., za hospodářské výsledky roku 2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

208/12/RM/2021 Zřízení prokury  

I. Rada města Holešova schválila 
  

Ing. Františka Gabryše prokuristou společnosti Technické služby Holešov, s. r. o. 

II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Liboru Liškovi 

1.1. jednateli společnosti zapsat nového prokuristu společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., do obchodního rejstříku. 

Termín: 03.06.2021 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 25.05.2021 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r.                       Libor Liška v. r.                    Bc. Jakub Šneidr v. r. 
starosta města                          jednatel společnosti         ověřovatel 
 

Ev.č. 182/2021 
Vyvěšeno dne: 07.06.2021 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne:23.06.2021 
 


