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Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

Motto:
Spokojenost varnsdorfských občanů a stále lepší obraz našeho města je
našim cílem
Jsme tu pro Vás.

Obsah:
1. Úvod

........................................................................................

2. Předmět podnikání

...............................................................

4

..................................................

4

3. Činnosti Technických služeb

4. Největší realizované zakázky v roce 2015
5. Vozový park Technických služeb

........................

6

.....................................

9

5.1. Unimog – vozidlo z dotací Evropského fondu
5.2. Obnova vozového parku a drobné techniky
5.3. Vozový park

3

.....................

9

........................ 10

............................................................... 11

6. Opravy

............................................................................ 12

7. Úspory

............................................................................ 12

8. Kontroly

............................................................................ 13

9. Hospodaření Technických služeb za rok 2015
10. Plány a akce do příštích letech
11. Závěr
12. Přílohy

................................................ 15

............................................................................. 17
......................................................................... 18

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2015
Příloha č. 2 – Rozvaha 2015

2

......................... 14

................................................ 19

......................................................... 21

Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

1. Úvod – charakteristika společnosti

Obchodní jméno: Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
Společnost s ručením omezeným založena městem Varnsdorf, jako jediným zakladatelem.

Sídlo společnosti:

Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf

IČO :

25017098

Datum založení:

4. Března 1997

Základní kapitál:

100 000 Kč

Budova městského úřadu
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2. Předmět podnikání:
- provozování pohřební služby
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrického zařízení
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava
(podrobné informace k jednotlivým předmětům podnikání jsou uvedeny v Živnostenském rejstříku)

3. Činnosti Technických služeb města Varnsdorf
Naše organizace zajišťuje standardně veškeré práce spojené s údržbou městských komunikací.
Jedná se o zimní údržbu silnic i chodníků, v letním období pak provádí úklid vozovek zametacím vozem,
úklid ostatních prostranství, vyprazdňování odpadkových košů a stará se o městskou zeleň. Sem spadá
sekání travnatých ploch, vyřezávání náletů, úprava záhonů – jejich odplevelení a řez křovin.

Zde uvádíme výčet prací, které Technické služby zajišťují pro město i soukromé osoby:


údržba a správa komunikací:
Sem patří zimní údržba silnic a chodníků. Celoroční čištění silnic v závislosti na
počasí. Drobná údržba komunikací, která spočívá v opravách výtluků asfaltem po
zimě a opravách nerovností a děr.



práce z montážní plošiny, silniční doprava nákladními auty, traktorem, nakladač HON aj.



zemní práce a úpravy terénu



odvoz objemového materiálu, odsun suti a zeminy včetně naložení



správa veřejného osvětlení:
Veškerá údržba a opravy veřejného osvětlení jsou v kompetenci Technických služeb.
Výměna a obměna opotřebených částí.
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 vývoz odpadkových košů
 čištění a sekání trávy v příkopech
 sekání trávy ve Varnsdorfu a na Studánce, odstraňování náletů, komplexní údržba zeleně
 čištění dešťových vpustí:
Kompletní údržba kanálů – průchodnost kanálů, čištěná, výměnu košů, po
opravách včetně úpravy vozovky.
 kompletní údržba dopravního značení, také instalace značek v době uzavírek z důvodů oprav
nebo společenských akcí
 správa hřbitova:
Zahrnuje úpravu zeleně, zajišťujeme zde čistotu prostor, opravy kaple.
 pohřební služba Kamélie
 řezání stromů na objednávku města, ale i soukromých osob
 navážení užitkové vod
 vyvážení fekálním voze
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4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2015
Také v roce 2015 bylo na základě objednávek ze strany města, jakožto jediného vlastníka
Technických služeb s.r.o. zrealizováno množství projektů, které přispěly k lepšímu vzhledu města.
Nejnákladnější akcí byla obnova veřejného osvětlení na ulici Plzeňská, která zahrnovala výměnu
stožárů osvětlení, výbojek i úpravy terénu. Dále pak rozšíření a modernizace veřejného osvětlení v
ulicích Husova a Barvířská. I letos pokračovaly Technické služby v obnově chodníků a to v ulicích
Partyzánů a Revoluční. Byly započaty práce na parkovišti u hřbitova a bylo vybudováno nové
oplocení u fotbalového stadionu. Zde bylo také upraveno parkoviště. Dále pak byly realizovány
opravy zábradlí v ulici Strakova a Dolní nábřeží. Pro naše nejmenší byla vybudována u mateřské
školy na Národní ulici koloběžková dráha, započalo se s rekonstrukcí dětského dopravního hřiště a
návštěvníky, turisty i cyklisty jistě potěší nova stezka v areálu rekreačního rybníku. I nadále
probíhaly práce při opravách komunikací a samozřejmě nemůžeme opomenout zabudování
obrubníků na ulici Západní. Koncem roku proběhla demolice domku na Poštovní ulici a začalo se s
revitalizací prostor u rekreačního rybníka. Toto jsou nejvýznamnější projekty, které probíhaly v
roce 2015.
Na jaře téhož roku vyhrály Technické služby města Varnsdorf s.r.o. výběrové řízení na
údržbu zeleně. Proto mohli naši občané pozorovat zaměstnance TS při sekání trávy na městských
pozemcích, při odstraňování náletů a úklidech po sekání. V této činnosti budou TS pokračovat i v
roce 2016.
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Nové osvětlení na ulici Plzeňská

Koloběžková dráha v mateřské škole na Národní ulici
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Níže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč s DPH a zaokrouhleny na tisíce.

Realizované zakázky

Cena

Renovace veřejného osvětlení - ul.5.května

1 230 000 Kč

Rozšíření veřejného osvětlení – ul. Barvířská

378 000 Kč

Oprava veřejného osvětlení - ul. Husova

190 000 Kč

Oprava chodníku - ul. Partyzánů

322 000 Kč

Oprava chodníku – ul. Revoluční

342 000 Kč

Oprava parkoviště u hřbitova - dokončení

400 000 Kč

Obnova turistické cesti okolo “Mašíňáku”

474 000 Kč

Pokládka silničních obrubníků – ul. Západní

475 000 Kč

Úprava parkovací plochy u fotbalového stadionu

242 000 Kč

Koloběžková dráha v MŠ na Národní

200 000 Kč

Demolice domku – ul. Poštovní

354 000 Kč
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Nový chodník v ulici Revoluční

5. Vozový park Technických služeb a technika
5.1. Unimog – vozidlo z dotací Evropského fondu
Vozidlo Unimog, které jsme získali v roce 2014 i díky dotacím z EU ve výši 4,2 mil. Kč (celková
cena činní 7,9 mil Kč), je intenzivně využíváno po celý rok. Díky vyměnitelné nástavbě v jarním až
podzimním období jako zametací vůz, v zimě pak s pluhem na odklízení sněhu.
V roce 2015 proběhla zevrubná kontrola z ministerstva financí, aby bylo zjištěno, zda jsou
všechny podklady i činnosti v souladu se zákonem.
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Technika na údržbu silnic

5.2. Obnova vozového parku a drobné techniky
Vzhledem k získané zakázce na kompletní úpravu zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce bylo
nutno obnovit a doplnit stávající techniku k těmto účelům potřebnou. Postupně byly zakoupeny dvě
profesionální vysokovýkonné traktorové sekačky typu ISEKI. Dále pak dvě ruční sekačky a čtyři
motorové kosy. To vše v hodnotě cca. 200 000 Kč. Tím bylo zajištěno dostatečné množství techniky
potřebné pro sekání trávy a další údržbu zeleně. Práce probíhají ve dvou skupinách, čímž se výrazně
zvýšila produktivita práce, rychlost úpravy ploch a samozřejmě i následná spokojenost občanů.
K převozu zaměstnanců a této techniky jsme pořídili automobil Ford Tranzit, pomocí kterého
se zajistil plynulý přesun zaměstnanců na určené pracoviště, a zároveň se zefektivnilo využití fondu
pracovní doby.
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5.3. Vozový park
Technické služby disponují poměrně rozsáhlým vozovým parkem a další technikou, kterou
plně využívají při pracích pro město i na objednávku pro soukromníky. Vzhledem k činnostem, které
TS provádějí je tato škála poměrně široká. Tvoří ji nákladní automobily, multikáry, kontejnery atd.
Vozový park i techniku se snažíme postupně obnovovat, ale vzhledem k cenám není tento
úkol jednoduchý a považujeme ho za dlouhodobou záležitost. Opravy a údržbu vozidel zajišťujeme
většinou svépomocí v dílně TS.

V tabulce je uvedena některá vybraná technika:

Mercedes Benz
Multicara
Nákl. automobil
Nákl.automobil
Přívěs sklápěcí
Fekální vůz
Pohřební automobil
Nákl. aut.sklápěcí
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Unimog
Multicar M25,2512
Multicar M26A,26
Mercedes Benz
BSS P53 S
IFA W 50 L/F
Ford, volksw.7HK
IVECO Trakker

Traktor
Nakladač -Hon
Válec silniční
Vysokozdvižný vozík
Kontejner N3
Lávka speciální
Řezačka asfaltu
Vibrační válec

Zetor 7711,7245
UN 053
Stavostroj
Balcancar 1786
Liaz 151 260
Avia A 31T-K
RS 13 B
Honda
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6. Opravy
Město Varnsdorf je 100% majitelem veškerého nemovitého majetku. Technické služby ho
užívají na základě smlouvy o výpůjčce věcí nemovitých.
I když jsou budovy ve velmi špatném stavu, nemohli jsme ani v roce 2015 provést žádné
zásadní opravy.
Administrativní budova, kde by byla nutná rozsáhlejší rekonstrukce, byla odizolována, aby
se zamezilo pronikání vlhkosti do přízemí budovy a tím do kanceláří firmy EKO servisu Varnsdorf
a.s., která si tyto prostory pronajímá. Z nedostatku financí nedošlo k žádným dalším
rekonstrukcím.
Naše pozornost se soustředila na opravy a úpravu elektroinstalací, zavedení podružného
vedení, přeprogramování stávajícího topného režimu a následnou instalaci tepelných regulačních
zařízení do jednotlivých kanceláří.

7. Úspory
I nadále se snažíme snižovat náklady na provoz. Toto se nám podařilo také instalací výše
jmenovaných zařízení (viz. 6. Opravy). Došlo k výraznému snížení nákladů na teplo a za odběr
elektrického proudu.
Dále pak využitím projektů zaměstnanosti z EU nebo ÚP. Konkrétně jsme využili projekty:
„Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“, „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém
kraji“ a „Vyhrazené společensky účelné místo“. Díky těmto projektům jsme zaměstnali celkem 12
osob, které jsme využili především pro práce při úpravách zeleně.

Přehled největších úspor v roce 2015:
Dotace na mzdové náklady

900 000 Kč

Úspory - elektrická energie

90 000 Kč

Úspory – topení

100 000 Kč

Sleva – nákup techniky

130 000 Kč

Soudní spor (odkoupení pohledávky) 100 000 Kč

V oblasti administrativy jsme přešli na nové on-line software které slouží k vedení účetnictví.
Zde zpracováváme objednávky, fakturaci, záznamy o provozu vozidla a evidenci pohledávek.
To vše bez jakýchkoli poplatků.
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8. Kontroly
V roce 2016 proběhla pouze jedna kontrola a to hloubkový audit z ministerstva financí.
Kontrola trvala celkem čtyři dny a byly zevrubně zkontrolovány veškeré doklady i podklady
týkající se zametacího vozu, který byl částečně pořízen z dotací EU. Byla zjištěna dvě drobná
administrativní pochybení, která byla vyhodnocena jako nepodstatná a vše proběhlo bez
jakýchkoli sankcí.

Aby se předešlo jakýmkoli pochybením při kontrolách, dodržují Technické služby veškerá
nařízení ohledně proškolování zaměstnanců, školení řidičů, předepsané zdravotní prohlídky
zaměstnanců i školení bezpečnosti práce a další.

Stezka pro cyklisty a pěší v areálu rekreačního rybníka
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9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2015

Hospodaření technických služeb města Varnsdorf s.r.o.
za rok 2015
(v celých tisících Kč)
Název položky
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Ostatní provozní výnosy
8 8 8 8 8provozní
173884 náklady
Ostatní
Provozní výsledek hospodaření
Nákladové úroky
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním

běžné účetní
období
25098
12480
12618
11713
143
981
165
884
61
769
120
327
-445
324
324
324

V roce 2015 činily tržby 25 098 000 Kč. Je zde tedy nárůst oproti minulému roku.
Vzhledem k další velice mírné zimě a tím velmi omezené zimní údržbě, byly tržby v prvním
pololetí nižší než ve druhé půlce roku. Z tohoto stavu vyplýval nedostatek volných finančních
prostředků v průběhu prvního pololetí. Tento stav by bylo potřeba aktivně řešit a to nejlépe
paušálními příjmy během celého roku. Pak by Technické služby mohly lépe plánovat například
nákup materiálu, který bývá sezoně zvýhodněn a lze tedy i na těchto položkách znatelně ušetřit.
Přesto se podařilo díky četným zakázkám, dobré organizaci práce a navýšené produktivitě
chybějící finance dorovnat a na konci roku vytvořit zisk ve výši 324 000 Kč (před zdaněním).
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10. Plány a akce do příštích let
Technické služby města Varnsdorf s.r.o. se budou i nadále intenzivně v rámci svých
možností zabývat vylepšením životního prostředí. K tomu směřují i plánované akce pro rok 2016.
Jedná se například o komplexní úpravu zeleně ve městě. Byl vytvořen harmonogram a tak práce při
sekání trávy i dalších úpravách zeleně budou započaty již v polovině měsíce dubna, nikoli opožděně
jako v roce 2015, což však nebylo zaviněno Technickými službami. Byly ustanoveny dvě skupiny
zaměstnanců, kteří disponují dostatečným množstvím techniky a tak by vše mělo být v souladu s
harmonogramem ovšem v závislosti na počasí.
Dalším projektem je úprava přístupové komunikace ke hřbitovu, ulice Hřbitovní, která
bude rozšířena, doplněna o chodník a novou kanalizaci. Tím by mělo dojít i k odvodnění u
komunikace a přiléhající části hřbitova.
Dále je naplánována rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici 5. Května. Vzhledem k
tomu, že velká část veřejného osvětlení je v havarijním stavu, budeme postupně i letos obnovovat
stávající stožáry osvětlení a doplňovat je o úsporné žárovky.
Město Varnsdorf, jakožto jediný vlastník Technických služeb se rozhodlo pro obnovení
mobiliáře, což obnáší zabudování nových laviček a odpadkových košů. Toto zajistí také naše firma.
Počátkem roku 2016 ukončíme i rozpracované projekty, jedná se o dětské dopravní
hřiště, kde proběhne pokládka asfaltu a konečné úpravy. Nevyhovující objekty v prostoru
rekreačního rybník budou postupně odstraněny a celé prostranství by mělo být vyčištěno a tím i
připraveno pro podnikání kulturních akcí. Také proběhne poslední etapa dokončení parkovacího
stání u hřbitova.
Technické služby se budou, jako každý rok, účastnit výběrových řízení města. Jedná se
především o opravy chodníků, jejichž obnovu město plánovitě zajišťuje. Pro tuto práci máme
kvalifikované zaměstnance, kteří mají s pokládkou chodníkové dlažby dlouholeté zkušenosti.
Kromě standardních prací, jako je například oprava výtluků, udržování čistoty ve městě,
různé opravy městského mobiliáře a dopravních značek se budou Technické služby snažit stále
rozšiřovat svou činnost jak na přání města Varnsdorf, které je jejich výhradním vlastníkem, tak
z vlastní iniciativy.
I nadále budeme usilovat o začlenění zaměstnanců z vyloučených lokalit. Jako málokterá
firma ve Šluknovském regionu jsme schopni zaměstnat podstatné množství těchto občanů.
S politikou zaměstnanosti tohoto druhu máme již zkušenosti a tak neustále sledujeme vypsané
nové programy ať z Úřadu práce ČR, Ústeckého kraje nebo přímo podporované z EU. Bohužel tyto
programy jsou neustále omezovány a byrokracie s tím spojená je stále větší, zásadní však je, že je
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nelze vždy využít pro naše potřeby, neboť podmínky pro udělení dotací na mzdové náklady se stále
zpřísňují. Se zaměstnanci z vyloučených lokalit máme převážně dobré zkušenosti a i v budoucnu se
budeme zaměřovat na jejich začlenění do kolektivu Technických služeb.
Také při organizaci celé firmy budou přijaty v roce 2016 zásadní změny. Vše připravujeme
tak, aby od 1. 1. 2016 byl zaveden systém středisek, čímž se zvýší přehled o hospodaření
jednotlivých úseků. Bude možné okamžitě zjistit zisky nebo ztráty na jednotlivých pracovičtích a v
případě negativních výsledků provést operativně nápravná opatření.
Střediska budou rozdělena následovně:

1 – Administrativa
2 – Údržba, úklid a opravy komunikací
3 – Zemní a stavební práce
4 – Veřejné osvětlení
5 – Zeleň
6 – Ostatní služby
7 - Pohřebnictví
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11. Závěr
Celkově můžeme hodnotit rok 2015 jako úspěšný. Pod novým vedením bylo provedeno
několik zásadních opatření v oblasti úspor, dále byl kladen důraz na zvýšení produktivity práce a její
celkovou organizaci. Díky účasti na výběrových řízeních, které vypisovalo město Varnsdorf, získaly
Technické služby důležité zakázky. Jedná se především o údržbu vybrané zeleně, jejíž smlouva je na
dva roky, dále pak obnovu některých chodníků. I ostatní běžné práce vykonávané na území
Varnsdorfu a na Studánky přispívají ke zvelebení města a tím ke spokojenosti občanů.
Stavební práce, revitalizace, opravy v oblasti veřejného osvětlení, instalace plotů, zábradlí
a četné další projekty přispívají průběžně ke zlepšení životního prostředí. Vedení města Varnsdorf
velice úzce spolupracuje s jednatelem Technických služeb a operativně s ním řeší vzniklé problémy.
Město Varnsdorf má stále aktuelní přehled o činnostech Technických služeb.
Velice kladně hodnotíme využití dotačních programů v otázce zaměstnanosti. Podařilo se nám
tím nejen docílit úspor ve firmě, ale také zaměstnat několik osob s minimálním nebo žádným
vzděláním, kteří na trhu práce hledají velice těžko uplatnění. Tím napomáháme ke snížení
nezaměstnanosti ve městě.
Technické služby města Varnsdorf u s.r.o. se ubírají správným směrem. Krok za krokem přispívají ke
zvelebení a rozvoji města a tím i ke spokojenosti nás všech.

Roman Roubíček
Jednatel společnosti
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12. Přílohy
1 – Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2015
2 - Příloha č. 2 – Rozvaha 2015
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