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Motto: 
 

Spokojenost obyvatel Varnsdorfu je naší nejvyšší prioritou. 

Příjemné prostředí města je pro nás celoročním závazkem. 
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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 ČSOB 
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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 města Varnsdorf udržují naše město již po mnoho let v čistotě. Starají se o 

veškeré zelené plochy, parky, prostory sídlišť. Zde je kompletně udržována zeleň. Tedy travní 

porosty, keře, odstraňují se nálety a samozřejmě sem patří i následné dočišťování. TS zajišťují i 

úpravy komunikací a chodníků, a to jak v létě, tak v zimním období. Zde zajišťují úklid sněhu a 

posypy při náledí. Po zimním období přicházejí na řadu vozovky, tedy opravy výtluků a menší 

celoplošné opravy. Zároveň s těmito činnostmi opravujeme a budujeme nové chodníky a 

zajišťujeme kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto nejsou všechny činnosti, které 

Technické služby zajišťují, podrobnější výčet je uveden níže. 

 

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, 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 
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              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 

  

  

Nový chodník – ul. Husova 
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4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2017 

     I v roce 2017 zajišťovaly Technické služby s.r.o. důležité úkoly, které jsou vždy v úzké spolupráci 

s městem Varnsdorf, jakožto jejím jediným vlastníkem. V tomto roce jsme uskutečnili dva významné 

projekty – četné rekonstrukce chodníků a postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení.  

     Zakázky týkající se oprav chodníků jsou nyní přidělovány přímo TS, jak také umožňuje legislativa. 

Toto umožnilo lepší plánování harmonogramu prací, objednávání potřebného materiálu i přidělování 

zaměstnanců TS na jednotlivé úseky.  

     Celkové opravy chodníků, které Technické služby v roce 2017 zajistily, byly ve výši 6 577 000 Kč. 

Jednalo se o částečné i celoplošné opravy a rekonstrukce. Opravy chodníků se často provádějí se 

současnou rekonstrukcí veřejného osvětlení, což byl v toce 2017 druhý stěžejní bod prací TS.  

     Cca. 140 km silnic, které město Varnsdorf protínají je osazeno pouličními lampami, které nutně 

potřebují rekonstrukci. Tyto práce byly vzhledem k velikosti projektu rozděleny do několika etap. 

V roce 2017 se pokračovalo na ulicích – Erbenova, Hřbitovní, Wolkerova a Partyzánů. Instalovaly se 

celé stožáry se svítidly. Rekonstrukce zahrnuje i četné pozemní práce. Zde bylo investováno 

 1 635 000 Kč. Řada svítidel je však ve vlastnictví ČEZ, u části z nich (celkem 366 ks), proběhla výměna 

výložníků v celkovém nákladu 3 130 000 Kč. 

    Za zmínku stojí i zajímavost, kterou jsme aplikovali v ulici Hraniční, kde jsme instalovali tři sloupy se 

solárním zdrojem, abychom tak zajistili osvětlení i v místě, kde by bylo jinak těžko a komplikovaně 

proveditelné.  

     I v tomto roce pokračují TS při úpravě zeleně. Pomocí četné techniky – dvou profesionálních 

sekaček, ručních kos, ručních sekaček, křovinořezů atd., provádíme postupně sekání travních porostů, 

odstraňování náletů a následné dočišťování veškerých prostor. Veškeré tyto práce probíhají dle 

harmonogramu, který předkládá odbor životního prostředí a tento zároveň dohlíží na kvalitu prací a 

konečné dílo přebírá. 

      Úprava zeleně i veškerých prostor se týká také hřbitova ve Varnsdorfu a na Studánce. I zde 

zajišťují zaměstnanci TS čistotu a pořádek. V prostoru varnsdorfského hřbitova byla zpevněna plocha 

za kaplí v nákladu 469 tisíc Kč. 
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 V tabulce jsou uvedeny některé větší akce, týkající se rekonstrukcí chodníků, obrubníků a zábradlí, 

které proběhly v roce 2017. 

 

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

 

 

 

 

Realizované zakázky Cena 

  

Husova – I. část    622 000 Kč 

  

Západní – I. + II část                                                 1 226 000 Kč 

  

   Poštovní - část 543 000 Kč 

  

Poštovní - část 444 000 Kč 

  

Kostelní - část                                                    426 000 Kč 

  

Nezvalova – kanalizační přípojka 450 000 Kč 

  

Erbenova 503 000 Kč 

  

Legií - část 442 000 Kč 

  

Rybářská - zábradlí 377 000 Kč 
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5. Vozový park  

     Vozový park TS je vzhledem k pestrosti služeb, které je nutno zajistit velice různorodý. 

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

sklápěcí přívěsy a traktory, tak i technika na opravu silnic -  řezačka asfaltu, vibrační a silniční válec. 

Dále vlastníme speciální automobily pohřební služby, fekální vůz, vysokozdvižný vozík, dva hákové 

nosiče kontejnerů, kontejnery samostatné a jiné. 

     Unimog, který byl získán díky částečné dotaci z Evropského fondu a slouží jako zametací vůz a 

v zimním období pak s pluhem na odklízení sněhu, bude v únoru 2018 doplacen.  

     Stávající technika, kterou Technické služby disponují je nutno postupně obnovovat. To platí i pro 

následující období.   

     V podstatě jedinou investicí bylo zakoupení malého pásového rypadla značky Suny. Stávající 

techniku udržujeme svépomocí v takovém technickém stavu, aby ji bylo možno co nejdéle používat. 

Zde se jedná především o 30leté Zetory. Doposud se nám daří zajistit TK, a tak můžeme tyto stroje 

nasadit do terénu. 

     V plánu na rok 2018 je zakoupení plošiny pro zajištění výškových prací. 

 

 

 
Oprava chodníku – ul. Zuzánkova 
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6. Opravy 

     Technické služby se snaží upravovat stávající prostory a objekty. Stav budov je stále neuspokojivý. 

     Ve spolupráci s městem Varnsdorf, které také projekt finančně zajišťuje, se započalo s rekonstrukcí 

budovy šaten.  Zde byla vyměněna kompletně všechna okna a následně instalováno zabezpečovací 

zařízení s napojením na centrální pult ochrany. V dalším roce by se mělo pokračovat úpravami 

v druhém poschodí této budovy, kde postupně vzniknou kanceláře a celé zázemí Technických služeb 

a firmy EKO servis Varnsdorf a.s. 

     V budově autodílny proběhla rekonstrukce ústředního topení, které zajistí zaměstnancům 

odpovídající pracovní podmínky. 

     TS pak zainvestovaly rekonstrukci střechy nad garážemi, která byla již v kritickém stavu. Také 

zajišťujeme malé dílčí opravy, které jsou prováděny průběžně. 

     Palčivým bodem v areálu se staly účelové komunikace, které jsou značně znečištěny a způsobují 

jak za sucha svým prachem, tak v době deště nepříjemné prostředí zaměstnancům TS. 

 

 

 

 

Sloupy ČEZ – instalace výložníků 
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7. Úspory 

     I v roce 2017 se snažíme zajistit úspory na všech úrovních. Podařilo se dojednat pojištění flotily 

vozidel se slevou 25% u stávajícího pojistitele.   Jedná se tedy o úsporu oproti předešlému roku o 28 

tisíc Kč ročně. 

     Další významná úspora vznikla díky využití dotací od úřadu práce. Jednalo se o dva projekty. 

Celkem bylo zapojeno jedenáct zaměstnanců, dva v „Iniciativě podpory zaměstnanosti mládeže“ a 

devět v projektu „Společně to dokážeme v ústeckém kraji“. Tito zaměstnanci, kteří nastupovali 

v průběhu měsíce března až května pracují v TS po dobu jednoho roku, byli přiděleni většinou ke 

skupině „Úprava zeleně“, dále pak při úpravě komunikací. Tímto způsobem se nám podařilo během 

roku 2017 uspořit na mzdových nákladech cca. 1,3 milionu Kč.  

 

 

 

 

Nový chodník – sídliště ul. Západní  
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8. Kontroly 

      V roce 2017 proběhla kontrola VZP a ČSSZ, obě kontroly neshledaly žádné pochybení. 

     Zodpovědná osoba provádí pravidelně školení bezpečnosti práce, jiné kontroly a revize jsou 

zajišťovány externě. Je kladen důraz na dodržování veškerých termínů pro preventivní prohlídky i 

proškolování, aby se zamezilo jakémukoli pochybení ze strany zaměstnavatele.  

 

 

Veřejné osvětlení a chodník – ul. Erbenova  



 

 

Technické služby města Varnsdorf s.r.o. 

13 

 

9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2017 
 

Hospodaření technických služeb města Varnsdorf 
s.r.o. za rok 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

Název položky běžné účetní 

 období 

Výkony 39815 

Výkonová spotřeba 20213 

Přidaná hodnota 19602 

Osobní náklady 18031 

Daně a poplatky 136 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1885 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 133 

Ostatní provozní výnosy 1406 

Ostatní provozní náklady 322 

Provozní výsledek hospodaření 770 

Nákladové úroky 159 

Ostatní finanční náklady 460 

Finanční výsledek hospodaření -616 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 100 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 100 

Výsledek hospodaření před zdaněním 154 
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     Hospodářské výsledky TS jsou závislé na mnoha parametrech. Důležitou úlohu zde hraje vliv 

počasí, které ovlivňuje i celoroční práce. I zimní období roku 2017 bylo v podstatě bez sněhu, a to se 

opět odrazilo ve financích.  Odklízení sněhu je samozřejmě zajišťováno i o víkendech a v noci, pokud 

to situace vyžaduje. 

     I práce v ostatních měsících mohou být ovlivněny povětrnostními vlivy, především úprava zeleně. I 

zde se pracovní doba přizpůsobuje dané situaci, aby byly všechny práce i zakázky včas zajištěny. 

Podrobný přehled hospodaření je uveden v přílohách. 

 

 

 

 

 

 

Veřejné osvětlení – ul. J. Wolkera 
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10. Plány a akce do příštích let 

Technické služby, jejíchž jediným vlastníkem je město Varnsdorf, má i nadále sepsány s městem 

následující smlouvy. Na základě těchto smluv jsou upřesňovány konkrétní práce, které jsou pak 

během roku průběžně plněny. 

Smlouva  -  veřejné osvětlení – údržba a správa 

Smlouva  -  údržba veřejné zeleně 

Smlouva  -  údržba  a čistoty města 

Smlouva o údržbě městských komunikací 

I v roce 2018 budeme pokračovat v obnově veřejného osvětlení. Jedná se o výměnu výložníků na 

sloupech ČEZ, celková počet je naplánován na 300 ks.  Dále pak komplexní výměna celých sloupů 

včetně pozemních prací. Pro tuto etapu je již dokumentace připravena. Jedná se například o tyto 

ulice nebo jejich části – Měšťanská, Žilinská, Turnovská, Štefánikova, Lesní. 

 Kde je to možné, provádíme rekonstrukce včetně pokládky nových chodníků, aby bylo zajištěno co 

nejrychlejší kompletní předání díla a tím eliminována rozpracovanost. 

Na rok 2018 je sepsána řada smluv ohledně úprav, oprav a celkových rekonstrukcí chodníků. Smlouvy 

se podařilo dohodnout a podepsat s předstihem, aby při příznivém jarním počasí mohlo být okamžitě 

započato s pracemi. Čekají nás opravy v úsecích ulice Východní, Legií, Dělnické, Partyzánů, Sportovců 

a další. Na místním hřbitově nás čeká oprava páteřní cesty, tím by byla dokončena řada významných 

oprav, které se zde v minulých letech provedly. 

Dále budeme pokračovat ve třetí etapě instalace mobiliáře, hodnota této zakázky činní 553 tisíc Kč. 

Jedná se o lavičky a koše, které umísťujeme v místních parcích. 

Údržba veřejné zeleně, čistoty ve městě i údržba komunikací patří k tradičním úkolům Technických 

služeb. I nadále tyto práce zajišťujeme.  

Jak již bylo výše uvedeno, veškeré práce i zakázky jsou samozřejmě prováděny na základě smluv a 

objednávek ze strany města. I přebírání jednotlivých prací je zajištěno odpovídajícími odbory, které 

řeší a přebírají každé dílo jednotlivě, tím je zajištěna kontrola a kvalita odvedené práce.  
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Také v roce 2018 budeme usilovat o úspory prostřednictvím projektů zaměstnanosti ze strany Úřadu 

práce, nebo neziskových organizací. Do května ještě budou dobíhat dva projekty, v kterých jednáme 

s Úřadem práce.   

Také jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Most ke vzdělání – Bridge to education, z.s, 

díky níž postupně zařadíme do Technických služeb nové zaměstnance, které hlavně v letních měsících 

nutně potřebujeme k zajištění četných sezónních prací.  

V areálu TS bude postupně zrekonstruována budova dnešních šaten. Část úprav je již hotova, v roce 

2018 se bude postupně upravovat první patro, kde budou v budoucnu umístěny kanceláře. 
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11. Závěr 

Rok 2017 hodnotíme jako kladný ať již z pohledu objemu prací, tedy i kladného hospodářského 

výsledku, tak i z pohledu varnsdorfských občanů, jejichž kladná kritika se k nám stále častěji dostává. 

Ve městě je vidět, že se postupně zlepšuje životní prostředí. Přibývá opravených chodníků, silnic, 

veřejné osvětlení, ale i naše parky jsou upravené a lákají tak k posezení v zeleni. To nás těší 

především, neboť prakticky veškeré naše činnosti směřují k tomu, aby město bylo upravené a občané 

spokojeni se svým okolím. 

Také úzká spolupráce s Městem Varnsdorf, jakožto jediným vlastníkem Technických služeb s.r.o. 

přináší své ovoce. Můžeme rychle reagovat na situace, které vznikají a tyto pak neprodleně napravit. 

Pozitivním krokem bylo i přidělení velké části zakázek ze strany města na opravy chodníků bez 

výběrového řízení, jak zákon umožňuje. Tím se celý proces zrychlil, a především odstranil byrokracii 

s tímto spojenou. 

Dalším důležitým bodem je obnova a údržba zastaralého vozového parku.  TS sice vlastními silami 

částečnou údržbu zajišťují, pokud je však nutná odborná oprava, bývají ceny oprav vysoké. Postupná 

obnova techniky následně minimalizuje opravy a zajistí spolehlivost vozidel. 

Ještě jednou se vrátím k zaměstnávání osob z vyloučených lokalit. Tato skutečnost není pouze 

přínosem pro TS z důvodu úspor na platech zaměstnanců, neboť velkou část jejich mzdy zajišťuje 

Úřad práce. Má to i význam pro začlenění těchto lidí do kolektivu a pracovního procesu. Ti, kteří se 

osvědčí pak získávají pevné pracovní místo v TS. I když práce s touto cílovou skupinou není vždy 

jednoduchá, vážíme si jedinců, kteří jsou zodpovědní, pracovití a v TS zůstávají. 

Naše stránky: www.tsvarnsdorf.cz jsou stále aktualizovány a naši občané si zvykli jich využívat. I to 

přispívá k urychlení komunikace a operativnímu řešení vzniklých situací. 

Technické služby města Varnsdorf s.r.o. budou i nadále pracovat s co největším nasazením na 

zajištění veškerých zakázek. 

 

 

 

 

 

Roman Roubíček 

 

     Jednatel společnosti 

http://www.tsvarnsdorf.cz/
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12. Přílohy 

1 – Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2017 

2 - Příloha č. 2 – Rozvaha 2017 
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