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Motto: 
 

Nové chodníky, kvalitní osvětlení veřejných prostor, úklid města, 
opravené silnice… To vše pro vás zajišťujeme. Spokojenost občanů 
je pro nás nejvyšší prioritou. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náměstí E. Beneše
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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 čistotu a údržbu města, což obnáší především úklid města, údržbu 

vozovek jak v letní, tak i v zimním období. Menší opravy vozovek – výtluky po zimě, opravy a 

postupné rekonstrukce chodníků a také obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení ve Varnsdorfu a 

na Studánce. Dále pak kompletní úpravu zeleně v parcích i na sídlištích a dalších městem určených 

plochách. Veškeré práce a rekonstrukce, které Technické služby provádějí jsou konány na 

objednávku města Varnsdorf, jakožto 100 % vlastníka TS. 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 

              zeleně 
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- 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. Bratislavská 
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4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2019 

     Také v roce 2019 zrealizovaly Technické služby s.r.o. četné rekonstrukční a investiční akce. Již 

v návaznosti na minulé roky se plánovitě provádí postupná rekonstrukce a obnova městského 

veřejného osvětlení. Systematicky vznikají nové chodníky na základě plánu, který určuje město. Jedná 

se o celé plochy, nebo části chodníků. Níže uvedená tabulka zobrazuje některé větší práce, které byly 

v roce 2019 provedeny. Za zmínku stojí též výstavba parkovišť a druhá etapa páteřní cesty na 

hřbitově, která byla dokončena. Zabýváme se i instalací městského mobiliáře a dalších akcí. 

     Již tradičně provádíme úpravu zeleně. Travní plochy jsou upravovány na základě smlouvy 

s městem Varnsdorf dle harmonogramu, který je odsouhlasen a kontrolován příslušným odborem 

(zde Odbor životního prostředí). Veškeré práce jsou přebírány městskými úředníky, čímž je zaručena 

nejen kontrola na více stranách, ale i kvalita odvedené práce. 

 

 

 

Nový chodník – ul. Bratislavská 
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Níže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč bez DPH a zaokrouhleny na tisíce. 

 

 

Realizované zakázky         Cena 

  

Chodník – Východní (část Klostrmannova - Žitná)    615 000 Kč 

  

Chodník – Čsl. Letců (část Smetanova - Husova)                                                   621 000 Kč 

  

   Chodník - Východní (část Raisova – Klostrmannova) 394 000 Kč 

  

Chodník – Bratislavská (část Raisova – Jarošova) 392 000 Kč 

  

Chodník Bratislavská (část Mlynářská – Jarošova)                                                    124 000 Kč 

  

Hřbitov Varnsdorf – páteřní cesta II.část                                                  1 845 000 Kč 

  

Mobiliář – lavičky, odpadkové koše  263 000 Kč 

  

Žulové obruby, překlady 237 000 Kč 

  

Parkoviště Edisonova                                                  1 316 000 Kč 

  

   Veřejné osvětlení   Žilinská/Náchodská                                               

 640 000 Kč                                                               

   Veřejné osvětlení P.Bezruče/Pohr.stráže                              

                                                      719 000 Kč 

   Veřejné osvětlení Husova/Smetanova/Žitná/Kostelní      

                                                   1 987 000 Kč 
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5. Vozový park  

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

technika se využívá při opravách silnic (výtluků), úklidu, rekonstrukcích i v pohřební službě. 

     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, pásoví rypadlo Suny a jiné. Pro zimní i letní údržbu 

používáme Unimog, který byl v minulých letech pořízen částečně z dotací EU. 

     V roce 2019 se nám podařilo zakoupit z vlastních finančních prostředků traktor Zetor s přívěsem, 

který využíváme k dovozu i odvozu materiálu. Dále pak Elektromobil, který je určen ke svozu odpadků 

z odpadkových košů. Tento elektromobil byl financován částečně díky dotaci.  

     Stávající technika, kterou Technické služby disponují je nutno postupně obnovovat.  Převážná část 

je velmi zastaralá a četnost nutných oprav se stále zvyšuje. Častým vyřazením strojů z provozu pak 

vznikají problémy při zajišťování zakázek, které jsou plánovitě prováděny. Problém je i s náhradními 

díly na tuto přestárlou techniku.  

     Tuto 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. 

Elektromobil 
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6. Opravy 

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

Vzhledem k nedostatku financí pro větší akce byly provedeny pouze malé provozní úpravy související 

s rozšířením šaten zaměstnanců.  

     Plánovaná rekonstrukce městské budovy, kde by měly být vybudovány odpovídající prostory 

kanceláří pro TS a EKO servis, sociální zařízení, archiv atd., byla v roce 2019 pozastavena. 

     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. Tento problém 

nelze však v současné době uspokojivě vyřešit. 

 

 

 

 

Rozšíření vozového parku - Zetor s přívěsem 
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Páteřní cesta na hřbitově ve Varnsdorfu 
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7. Úspory 

      I v roce 2019 se snažíme zajistit úspory na všech úrovních.  Každý rok probíhá přes makléřskou 

firmu výběrové řízení na nové pojistné smlouvy za účelem úspory financí. Došlo k přehodnocení 

jednotlivých typů smluv, například u strojního zařízení.  

Již tradičně se snažíme využít dotačních programů jak v oblasti zaměstnanosti, tak využít různých 

možností částečného financování vozového parku.  

     Ve spolupráci s neziskovou organizací Most ke vzdělání probíhají dva projekty, týkající se 

zaměstnanosti. První – Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob ze sociálně vyloučených 

lokalit ve Varnsdorfu, byl v průběhu roku 2019 ukončen, druhý – Zaměstnatelnost a zaměstnanost 

osob s nízkou úrovní kvalifikace ve Varnsdorfu, přesahuje ještě do roku následujícího. Tyto projekty 

sice pomáhají při výdaji financí za mzdové náklady, avšak vzhledem k navyšující se minimální mzdě 

není možno hovořit o úsporách v pravém slova smyslu.   

      

 

 

 

 

Veřejné osvětlení - ulice Čsl.letců 
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8. Kontroly 

      Technické služby města Varnsdorf s.r.o. jsou pravidelně kontrolovány různými institucemi. Týká se 

to jak sociální oblasti, tak kontrol z finančního úřadu a krajské hygienické stanice.  Nebyly nalezeny 

žádné závažné pochybení. 

     Pravidelně provádí vyškolená odpovědná osoba školení bezpečnosti práce stálých zaměstnanců TS 

i nově příchozích.  Je kladen důraz na dodržování veškerých termínů pro preventivní prohlídky i 

proškolování, aby se zamezilo jakémukoli pochybení ze strany zaměstnavatele.  

 

 

Veřejné osvětlení – ul. Žilinská/Náchodská 
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9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2019 
 

     Hospodaření technických služeb města Varnsdorf s.r.o. za rok 2019 

(v celých tisících Kč) 

 

Název položky běžné účetní 

 období 

Výkony 38901 

Výkonová spotřeba 18690 

Přidaná hodnota 20211 

Osobní náklady 18087 

Daně a poplatky 116 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1775 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 245 

Ostatní provozní výnosy 988 

Ostatní provozní náklady 357 

Provozní výsledek hospodaření 980 

Nákladové úroky 472 

Ostatní finanční náklady 397 

Finanční výsledek hospodaření -869 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 77 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 77 

Výsledek hospodaření před zdaněním 111 
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  Hospodářské výsledky TS jsou závislé na mnoha parametrech. Práce je ovlivněna také počasím, 

které je v posledních letech extrémní. Sucho, které nás trápilo v létě vystřídala zima prakticky bez 

sněhu. I tyto faktory pak ovlivňují hospodářské výsledky. Navzdory tomu se však výkony TS drží 

prakticky na stejné úrovni, jako minulé roky.  

Podrobný přehled hospodaření je uveden v přílohách. 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště Edisonova ulice 
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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. Tyto plány jsou dány schváleným rozpočtem města. 

Smlouva  -  veřejné osvětlení – údržba a správa 

Smlouva  -  údržba veřejné zeleně 

Smlouva  -  údržba  a čistoty města 

Smlouva o údržbě městských komunikací 

      Budeme pokračovat v další etapě obnově a rekonstrukci veřejného osvětlení ve Varnsdorfu i na 

Studánce. Také řada městských chodníků se dočká nové dlažby. Větší investiční akcí je plánované 

vybudování parkoviště u městského divadla. Zde bude upraven terén v návaznosti na park a také 

instalováno nové osvětlení.  

     Další běžné činnosti, které spadají do kompetence TS jsou prováděny již „automaticky“. Jedná se o 

úklid, údržbu zeleně, letní i zimní údržbu vozovek a další. 

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

nejrychlejší kompletní předání díla a tím eliminována rozpracovanost. 

     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.  

     Také v roce 2020 budeme využívat možnosti projektů zaměstnanosti a budeme usilovat o 

postupnou výměnu techniky s podporou Městského úřadu a využitím dotačních programů. 

     Na rok 2020 byla schválena v rozpočtu města finanční částka na první etapu úpravy objektu 

budoucích kanceláří. Uskutečnění tohoto projektu je pro nás velmi důležitý, neboť se tím zlepší 

podmínky pro všechny zaměstnance. Nynější prostory kanceláří budou využity pro zaměstnance,  

kteří zde budou mít šatny a další důležité zázemí. 

     Od 1.1.2020 převzaly TS prostřednictvím Městského úřadu projekt týkající se údržby a instalace 

reklamních tabuli, což doposud prováděla externí firma. Jedná se o pronájem reklamních ploch na  
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sloupech městského veřejného osvětlení. Celý projekt byl připraven v posledních měsících roku 2019. 

Jedná se o navigující tabule momentálně pro čtrnáct firem. Například Kaufland, Lidl, EURO-OIL a další. 

 

 

 

 

Navigační tabule – ul. Národní 
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11. Závěr 

     Hodnocení naší práce za rok 2019 je pozitivní. Každý občan může konstatovat, že opět přibyly další 

nové chodníky, úspěšně postupují i práce při výměně veřejného osvětlení, úpravě zeleně. I celková 

čistota je na dobré úrovní. Také prostory hřbitova se za poslední roky zlepšily, a to nejen výstavbou 

přilehlého parkoviště, která proběhla v minulém období, ale i páteřními cestami ve vlastním areálu. 

Také na území města Varnsdorf vznikla nová parkoviště, byl instalován další mobiliář. 

     Přesto je nutno zdůraznit, že TS se stále potýkají s nejrůznějšími problémy. Jedním z nich je počasí, 

které samozřejmě nelze ovlivnit. Ale je nutno upozornit na již tradiční zimy bez sněhu, nebo jen 

s minimálním množstvím. TS každým rokem připravují techniku na zimu, nakupují v předstihu (za 

výhodnější ceny) posypový materiál. Tato příprava je nutná. Ovšem nasazení techniky je zcela 

minimální. Problémem je skutečnost, že TS nedisponují žádným paušálem na toto období. Jsou 

propláceny pouze skutečné výkony. Tak dochází v zimním období k nedostatku finančních prostředku 

i když je z letních měsíců vytvořena rezerva. Proto bylo již několikrát žádáno a Dozorčí radou též 

doporučeno tyto zimní paušály zavést. 

     Dalším důležitým bodem je obnova zastaralého vozového parku.  Zde by bylo potřeba větší 

finanční podpora ze strany Města Varnsdorf, jakožto jediného vlastníka Technických služeb.  Připravit 

komplexní plán obnovy, vyřadit přestárlá vozidla, která je nutno neustále opravovat a nejsou 

spolehlivá při svém provozu. Postupnou plánovanou obnovou vozového parku bude lépe zajištěna 

kvalita práce, spolehlivost a prosperita do dalších let. 

     Ještě jednou se vrátím k zaměstnávání osob z vyloučených lokalit nebo občanů s nízkým 

vzděláním. Tato skutečnost není pouze přínosem pro TS z důvodu úspor na platech zaměstnanců, 

neboť větší část jejich mzdy hradí daná organizace. 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. 

     Našim cílem je upravené město s dobrou infrastrukturou. Opravené chodníky, dobře fungující 

osvětlení, čistota ulic i parků. Naše firma dělá v tomto směru maximum, a tak to zůstane i v příštích 

letech. 

     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. 

. 

 

 

 

 

Roman Roubíček 

 

     Jednatel společnosti

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

1 – Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2019 

2 - Příloha č. 2 – Rozvaha 2019 
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