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Motto: 
 

Město, ve kterém žijeme, je naší vizitkou. 

Jsme tu pro město i jeho obyvatele. 
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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 polikliniky 
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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) 
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3. Činnosti Technických služeb města Varnsdorf 

Technické služby zajišťují veškeré práce spojené s údržbou městských komunikací. Jedná se o 

zimní údržbu silnic i chodníků, posyp, odhrnování a odstraňování sněhu. Během roku pak provádí 

úklid vozovek zametacím vozem, zametání chodníků. Ke standardním pracím patří též oprava výtluků 

a asfaltování menších ploch. Také úklid ostatních prostranství, vyprazdňování odpadkových košů a 

starost o městskou zeleň patří mezi další úkoly. Podrobnější výčet našich činnosti je uveden níže. 

Zde je uveden 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, spočívající v opravách výtluků po zimě, 

opravy nerovností a děr. 

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

              a jiné 

- zemní práce a úpravy terénu 

- odvoz objemového materiálu 

- správa veřejného osvětlení: 

Veškerá údržba a opravy veřejného osvětlení jsou v kompetenci Technických 

služeb. Výměna a obměna opotřebených částí.  

- vývoz odpadkových košů 

- čistění a sekání trávy v příkopech 

- sekání trávy ve Varnsdorfu a na Studánce, odstraňování náletů, komplexní údržba 

              zeleně 

- čištění dešťových vpustí: 

                              Komplexní údržba kanálů – průchodnost kanálů, čištění, výměna košů po 

                 opravách včetně úprav vozovky. 

-  komplexní údržba dopravního značení, instalace značek v době uzavírek z důvodů  

              oprav nebo společenských akcí    

-  správa hřbitova: úprava zeleně, čistota, opravy kaple a další údržba celého objektu  

-             pohřební služba Kamélie 

-  řezání stromů na objednávku města, ale i soukromých osob 

-  vyvážení fekálním vozem 
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4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2016 

V roce 2016 bylo realizováno a dokončeno několik významných zakázek a projektů zadaných 

městem Varnsdorf.  Také se samozřejmě pokračuje ve standardních pracích. 

Již druhým rokem se Technické služby starají o kompletní údržbu a úpravu zeleně. Za pomocí 

dvou profesionálních sekaček a četné drobné techniky probíhá sekání travnatých ploch, vysekávání 

náletů a kompletní dočištění v katastru města Varnsdorfu i Studánky. To vše pod dozorem odboru 

životního prostředí městského úřadu v závislosti na zadaném harmonogramu a samozřejmě i počasí.  

Další významnou zakázkou byla úprava v dolní části hřbitova a ulice Hřbitovní, kde bylo nutné 

celé místo odvodnit za pomocí kanálů a následná kompletní pokládka chodníku a rozšíření vozovky. 

Celková oprava však byla mnohem složitější a náročnější, než se původně předpokládalo, neboť 

původní kanalizace zde byla zborcená a musela se udělat kompletně nová. 

Městské osvětlení, které má podnik Technických služeb na starosti,  probíhá postupnou 

obnovou. V roce 2016 se pokračovalo na ulici Plzeňská, dále v ulici 5.května a operativně se řešila 

havárie stožáru v ulici Palackého.  Součástí postupné rekonstrukce je vytipování dalších míst a 

následná kompletní výměna stožárů a svítidel. 

  
Ulice 5. května – nový chodník a veřejné osvětlení 
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Mezi již tradiční práce patří i výstavba a obnova chodníků.  Kompletně s rekonstrukcí 

pouličních svítidel v ulici 5. května byl zrekonstruován i chodník, dále pak chodníky v ulicích Hřbitovní 

a Palackého. 

Technické služby se zabývají i údržbou kanálů. V některých ulicích se provádí  trasování 

kanálových vpustí za pomocí speciální techniky – kamerou se záznamovým zařízením a měřením. 

Veškeré informace se zaznamenávají do speciálních podkladů a postupně se tak mapuje celá 

kanalizační síť města. 

Ve středisku Pohřební služba byla uzavřena smlouva s Nemocnicí Rumburk, čímž se rozšíří její 

služby.  

Mnohé z těchto projektů budou pokračovat i v dalším roce, neboť jejich objem přesahuje 

rámec jednoho kalendářního roku. Také je mnoho prací závislých na počasí a objednávkách ze strany 

města a financích. 

Také byly ukončeny projekty z roku 2015, které dobíhaly ke konci roku a nebylo je možno 

vzhledem k povětrnostním podmínkám dokončit. Jednalo se o dětské dopravní hřiště, kde byl 

položen asfalt, dočištění prostor v areálu rekreačního rybníka a instalace městského mobiliáře. 

 

 

 

  

Ulice Palackého 
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V tabulce jsou uvedeny některé větší akce, které proběhly v roce 2016 

 

Níže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč s DPH a zaokrouhleny na tisíce. 

 

 

 

  

Realizované zakázky Cena 

  

Veřejné osvětlení - ul.5.května    901 000 Kč 

  

Chodník, celoplošná úprava – ul.5.května                                                1 017 000 Kč 

  

   Veřejné  osvětlení - ul. Plzeňská, Říční, Okružní 560 000 Kč 

  

Veřejné osvětlení (havárie) – ul. Palackého 503 000 Kč 

  

Oprava chodníku, rozšíření vozovky – ul. Hřbitovní                                                1 200 000 Kč 

  

Oprava parkoviště u hřbitova 5. etapa 400 000 Kč 

  

Výměna městského mobiliáře (lavičky, koše) 630 000 Kč 

  

Demolice objektů – rekreační rybník Mašíňák 475 000 Kč 

  

Zpevnění plochy, dešťová kanalizace – sport. areál Kotlina 460 000 Kč 
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Ulice Husova - dopravní hřiště 
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5. Vozový park Technických služeb a technika 

Stávající technika, kterou Technické služby disponují, je z velké části zastaralá a bude nutno ji 

postupně obnovovat. To je i jeden ze stěžejních bodů a plánů do příštích let.  

Předností TS je pestrost vozového parku. Ten je schopen zajistit práce na všech různorodých 

projektech. 

Patří sem tedy jak drobnější technika na zajištění údržby veřejné zeleně, multikáry, nákladní 

vozy, sklápěcí přívěsy a traktory, tak i technika na opravu silnic, tedy řezačka asfaltu, vibrační a 

silniční válec. Dále speciální automobily pohřební služby, fekální vůz, vysokozdvižný vozík a jiné. 

Stále ještě splácíme vozidlo Unimog, které bylo získáno díky částečné dotaci z Evropského 

fondu a slouží jako zametací vůz a v zimním období pak s pluhem na odklízení sněhu. 

V roce 2016 byl vozový park obohacen o dva hákové nosiče kontejnerů a kontejnery 

samostatné. 

Cílem je využívat stavebnicových nástaveb, aby tak byla technika lépe využitelná a 

samozřejmě i z finančního hlediska, neboť není ekonomicky únosné nakupovat pouze jednoúčelové 

vybavení.  

 

 

 

  

Zimní údržba – Studánka 
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6. Opravy 

Technické služby se snaží upravovat stávající prostory a objekty. Vzhledem k chybějícím 

finančním prostředkům jsou však úpravy stále minimální.  

Provedla se kompletní výměna oken v kancelářích pohřební služby. V prostoru areálu TS byla 

nainstalována nová vrata dílny, neboť zde docházelo k velkým únikům tepelné energie.  Dále byla 

přehodnocena průjezdnost a bezpečnost v areálu a ustanovena vnitřní opatření na zajištění 

plynulého provozu v jeho prostorech. 

Z finančních zdrojů města, které  je 100% majitelem veškerého nemovitého majetku TS byla 

provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení ve správní budově.  

Další opravy a akce jsou plánovány na rok 2017. 

  

Ulice Hřbitovní -  nový chodník 
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7. Úspory 

Úsporná opatření, která byla provedena v  roce 2015 v oblasti energií se již projevila na 

snížených fakturách za odběr tepla i elektrické energie. S minimálními investicemi byly ve 

spolupráci s firmou EKO servis Varnsdorf a.s. kanceláře správní budovy vybaveny podružnými 

měřidly topení a tak očekáváme ještě ponížení stávajících nákladů. 

Pro výpočet mezd včetně personalistiky a evidence výpočtu jednotlivých exekucí 

zaměstnanců byl pořízen nový počítačový software, který je levnější a výkonnější, než program 

doposud používaný. (Úspora cca. 10 000 Kč ročně). 

I v roce 2016 TS usilovali o využití dotačních programů od úřadu práce nebo EU. Bohužel 

tento rok nebyly vypsány speciální programy pro vyloučené lokality a podobné a navíc se zpřísnila 

kritéria pro využití těchto dotací. Přesto se nám podařilo dva zaměstnance zapojit do programu 

„Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“ a tím ušetřit pro TS cca. 150 000 Kč za rok. 

 

 

  

Zaměstnanci TS při úpravě městské zeleně 
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8. Kontroly 

Kontroly ze strany finančního úřadu, obchodní inspekce či úřadu práce nejsou v Technických 

službách ničím výjimečným.  V roce 2016 proběhla kontrola Obchodní inspekce přímo v objektu 

pohřební služby. Byla shledána malá pochybení, vše bez sankce. 

Úřad práce provedl kontrolu podkladů pro vyplácení dotací za rok 2015. Zde bylo shledáno 

administrativní pochybení v datu odeslání vyúčtování jednotlivých mezd. Úřad práce  

 určil za toto pochybení sankci ve výši 15 000 Kč. 

                Vedení Technických služeb rozhodlo o zesílených kontrolách na pracovištích, které jsou 

prováděny jak systémově, tak namátkově. Týkají se především dodržování bezpečnosti práce, 

dodržování a využívání pracovní doby a celkového průběhu organizace práce.  Dále je kladen důraz na 

dodržování veškerých termínů pro preventivní prohlídky, různá školení a bezpečnost práce, aby se 

zamezilo jakémukoli pochybení ze strany zaměstnavatele.  
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9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2016 
 

Hospodaření technických služeb města Varnsdorf 
s.r.o. za rok 2016 

       (v celých tisících Kč) 

 

Název položky                                                                                                                       běžné účetní období 

Výkony 27168 

Výkonová spotřeba 14613 

Osobní náklady 11535 

Daně a poplatky 136 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1283 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 832 

Ostatní provozní výnosy 524 
Ostatní provozní náklady 518 

Provozní výsledek hospodaření 576 

Nákladové úroky 43 

Ostatní finanční náklady 456 

Finanční výsledek hospodaření -495 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 67 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 67 

Výsledek hospodaření před zdaněním 81 

 

V roce 2016 činily tržby 27 168 000 Kč. Je zde tedy opět nárůst oproti minulému roku. 

Ekonomické ukazatelé Technických služeb jsou závislé na mnoha parametrech. Co se týče zimní 

údržby, je to samozřejmě počasí, které ani na konci roku  2016 nenahrálo vyšším tržbám za odklízení 

sněhu a celkovou zimní údržbu. Musíme tedy konstatovat, že zde byl opět propad, který se těžko  

vyrovnává. Další nepříznivá situace vznikla v oblasti dotačních projektů, které chtěly TS opět v plné 

míře využít, ale situace na trhu práce přispěla k jejich krácení, a jak bylo již uvedeno, k možnosti 

pouze minimálního využití.  Dále byl výsledek hospodaření ovlivněn na úseku „údržby městské 

zeleně“,  kde ceny neodpovídaly skutečným nákladům a  tato činnost musela být z části dotována. 

          Nehledě na problémy vzniklé během roku se však uskutečnilo mnoho pracovních akcí a to 

hlavně v oblasti obnovy, správy a oprav veřejného osvětlení, oprav cest a pokládky chodníků, aj.  Tím 

byl zajištěn kladný výsledek hospodaření a zisk před zdaněním ve výši 67 000 Kč. 
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10. Plány a akce do příštích let 

Technické služby, jejíchž jediným vlastníkem je město Varnsdorf, s kterým úzce spolupracují 

mají   sepsány čtyři hlavní smlouvy, které jsou pro  TS celoročně platné a dle kterých se zajišťují 

smluvené služby: 

Smlouva  -  veřejné osvětlení – údržba a správa 

Smlouva  -  údržba veřejné zeleně 

Smlouva  -  údržba  a čistoty města 

Smlouva – Údržba městských komunikací 

Na rok 2017 připravujeme využití dotačních programů zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že 

tyto programy a parametry pro jejich využití byly známy již koncem roku 2016, mohli jsme již začít 

jednat s úřadem práce v Rumburku i v Děčíně. Bude využito dvou dotačních programů, a sice 

„Vyhrazené společensky účelné místo – podpora zaměstnanosti mládeže“ a „Společně to dokážeme 

v Ústeckém kraji“.  Pomocí dotačních programů plánujeme zaměstnat 10 osob. Tyto by měly být 

využity hlavně při úpravě zeleně, eventuálně opravách vozovek i úklidu města.   

Dalším úkolem, nejen pro rok 2017, je rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení. To je 

samozřejmě zajišťováno celoročně, avšak vzhledem k stárnutí stávajících sloupů a celkové techniky 

bylo nutno přistoupit k plánované postupné rekonstrukci. V roce 2017 proběhne celková 

rekonstrukce například v ulicích Erbenova, Partyzánů, Hrnčířská, Chmelařská a Legií. Dále pak výměna 

elektrických svítidel na části osvětlení, které je ve vlastnictví ČEZu. 

Také budeme pokračovat v obnově chodníků. Rekonstrukcí projdou části v ulici Zuzánkova, 

Západní, Kostelní, Poštovní Husova a další. V roce 2017 je též plánovaná oprava komunikací ve 

zvýšené míře, než tomu bylo v minulých letech. Jako každý rok je třeba po zimě opravit části vozovek, 

které patří městu.  

Mezi již standardní práce patří úprava městské zeleně, která obnáší nejen sekání travních 

ploch, ale i pletí, stříhání keřů, odstraňování náletů a další práce. Harmonogram prací, přebírání 

jednotlivých ploch i veškeré konzultace zabezpečují TS s odborem životního prostředí. 
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Od ledna 2017 bude také zaveden nový docházkový systém pro zaměstnance Technických 

služeb. Jedná se o kontrolu příchodů a odchodů pomocí čipu a otisku prstu, tedy techniky, která 

zamezuje jakýmkoli podvodům ze strany zaměstnanců při využívání pracovní doby. 

Co se týče rekonstrukce areálu TS, který bohužel není v dobrém stavu, ani v roce 2017 

nedojde pravděpodobně k větším stavebním úpravám. Je výhledově v plánu budovu dnešních šaten 

kompletně rekonstruovat, toto je však pouze ve fázi přípravy a jednání a nelze říci, kdy bude s touto 

prací započato.  
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11. Závěr 

Rok 2016 můžeme každopádně hodnotit jako kladný. Technické služby města Varnsdorf s.r.o. 

úspěšně zajišťují zakázky, které jim jsou zadávány ze strany města. Starají se o čistotu, dobrý stav 

komunikací v létě i v zimě i pěkné prostředí ve varnsdorfských parcích i na sídlištích. Práce TS je velmi 

často závislá na počasí, přesto se TS snaží využít všech prostředků, aby byly veškeré práce včas a 

kvalitně odvedeny.  

Dle všech dostupných možností využívají TS dotačních programů zaměstnanosti, zavádějí 

s minimálními náklady novou techniku například v oblasti administrativy a regulace vytápění budov. 

Při nákupu jakékoli silniční techniky upřednostňují nejvýhodnější nabídky. To vše slouží k úsporám, 

které mohou být následně využity k dalším investicím a tím i rozvoji TS. 

 Nesmíme opomenout snahu Technických služeb zaměstnávat lidi z vyloučených lokalit, kteří 

vzhledem ke svému nízkému vzdělání a minimální nebo žádné kvalifikaci jen těžko shánějí práci. Lze 

předpokládat, že TS jsou v počtu těchto zaměstnanců na špici v celém Děčínském okresu. Nutno říci, 

že někteří z těchto zaměstnanců přinášejí řadu problémů, zejména pak v oblasti exekučních řízení. 

Velká část však díky TS získá nejen dobré pracovní návyky, ale i stálé pracovní místo.  

Zavedené webové stránky Technických služeb přispívají k lepší komunikaci s občany, zde jsou 

aktuální informace nejen o činnosti TS, ale je zde možno i nahlásit závady nebo napsat připomínky.     

I touto formou se snažíme přiblížit občanům a zjednodušit vzájemnou komunikaci. Technické služby 

zde jsou pro město a budou se snažit i v následujících letech nejen plnit své standardní úkoly, ale 

aktivně se podílet na vylepšení prostředí ve městě.  

 

 

 

 

 

 

Roman Roubíček 

 

Jednatel společnosti 
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12. Přílohy 

1 – Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2016 

2 - Příloha č. 2 – Rozvaha 2016 
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