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Motto: 
 

Naše město je naším domovem. Aby se nám zde dobře žilo, chceme 
mít město uklizené, upravené a přívětivé. My se snažíme udržovat 
vše tak jak má být, uklízet, budovat, vylepšovat. To je naším úkolem 
a cílem. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Městské divadlo 
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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 

Činnost Technických služeb můžeme rozdělit do několika rovin. Za prvé jsou to standardní 

práce jako je úklid, údržba vozovek po dobu celého roku, tedy i zimní úklid sněhu, zajištění 

schůdnosti chodníku i odvoz přebytečného sněhu z centra. Také menší opravy vozovek, hlavně po 

zimním období. Další důležitou činností je úprava veškeré zeleně jak ve Varnsdorfu, tak i na 

Studánce. Zde se jedná o parkové plochy i prostory mezi panelovou zástavbou a další vybrané 

travní porosty. Ořez stromů, keřů či sekání městských příkopů a krajnic je též v naší kompetenci. 

Důležitou činností je také údržba a obnova městského veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků 

a parkovacích ploch. Nově, od roku 2020, spravujeme a instalujeme navigační tabule na sloupech 

městského veřejného osvětlení dle objednávek žadatelů. Veškeré činnosti probíhají na základě 

objednávek města Varnsdorf, jakožto 100 % vlastníka Technických služeb, nebo jsou podloženy 

víceletými smlouvami.  

 

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 
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- 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 

  

  

Veřejné osvětlení – ul. B. Němcové – Seifertova 
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4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2020 

     V roce 2020 zrealizovaly Technické služby s.r.o. četné rekonstrukční a investiční akce. Jedná se 

především o rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch a o postupnou obnovu veřejného osvětlení. 

Tato obnova je plánována na několik let. Jednotlivé etapy se postupně uskutečňují. Také v roce 2020 

tyto práce pokračovaly. Zmíněné rekonstrukce osvětlené byly v celkové výši téměř 6,6 mil. Kč bez 

DPH.  

     Na základě požadavků města vznikají každým rokem nové chodníky a odstavné plochy.  Celková 

částka, která byla na tuto činnost loni vynaložena  činila 5,1 mil. Kč bez DPH.  

     Úprava zeleně probíhá na základě víceleté smlouvy s městem. Zde jsou jednotlivé seče prováděny 

dle harmonogramu, který dodává město. 

     Veškeré dokončené práce jsou přebírány odpovědným pracovníkem ze strany města dle 

příslušného odboru. Vše musí splňovat veškeré technické, technologické i další dohodnuté 

parametry. Tím je zaručena kvalita odevzdané práce. 

 

 

 

 

 
Nový chodník – ul. Tyršova 
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     V tabulce jsou uvedeny některé rekonstrukční a investiční akce s udáním vynaložených financí. 

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

 

 

Realizované zakázky         Cena 

  

  Parkoviště – u Městského divadla                                                2 886 000 Kč 

  

Chodník – Tyršova (od Partyzánů – Poštovní)                                                   606 000 Kč 

  

   Chodník – Spojovací (mezi B.Němcové -Seifertova) 365 000 Kč 

  

Chodník – Smetanova (od Prašná – Kostelní) 204 000 Kč 

  

Chodník – Šafaříkova                                                    293 000 Kč 

  

  Veřejné osvětlení - Plavecká                                                   618 000 Kč 

  

Veřejné osvětlení – Nádražní  644 000 Kč 

  

Odstavná plocha v areálu hřbitova 302 000 Kč 

  

Veřejné osvětlení u divadla                                                    225 000 Kč 

  

   Veřejné osvětlení – Edisonova (před 4.ZŠ)                                               

                                  288 000 Kč                                                               

  Veřejné osvětlení – B.Němcové 

                                                   293 000 Kč 

 

   Veřejné osvětlení – ul. Národní 

                                                   827 000 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. Od roku 2019 disponujeme novým Elektromobilem, který zajišťuje svoz odpadků 

z košů po celém městě a traktor Zetor s přívěsem. Pro údržbu chodníků jsme zakoupili speciální stroj 

Hakocitymaster, který používáme při odhrnování sněhu a posypu chodníků, v létě k zametání. 

     I přesto, že se snažíme stávající techniku postupně obnovovat, musíme konstatovat, že velká část 

je velmi zastaralá. Tím se četnost nutných oprav se zvyšuje a dochází k vyřazení strojů z provozu. Pak 

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

díly na tuto přestárlou techniku. Jsou obtížně dostupné a poměrně drahé. 

      Veškerou techniku udržujeme svépomocí v takovém technickém stavu, aby ji bylo možno co 

nejdéle používat.  

Elektromobil 
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6. Opravy 

     Technické služby se snaží upravovat stávající prostory a objekty. V roce 2020 byly provedeny 

pouze malé provozní úpravy. Stav budov je i nadále neuspokojivý.  

    V podzimních měsících započala dlouho očekávaná rekonstrukce městské budovy, kde vznikají 

důstojné prostory kanceláří TS a EKO servisu, sociální zařízení, archiv atd. Požadavky obou firem byly 

zapracovány do projektu tak, aby odpovídaly technickým i stavebním požadavkům. Stavba bude 

dokončena v roce 2021. 

     Palčivým bodem v areálu je stále účelová komunikace, která je značně znečištěna a způsobuje jak 

za sucha svým prachem, tak v době deště nepříjemné prostředí zaměstnancům i ostatním. Tento 

problém není způsobem TS, ale firmou EKO servis, která je v pronájmu areálu a dováží do jeho 

prostor odpad. 

     Vzhledem k tomu, že bylo započato se stavbou sběrného dvora, zlepší se situace nejen pro 

zaměstnance, ale zejména pro obyvatele Varnsdorfu, kteří zde momentálně odevzdávají tříděný 

odpad. Nový sběrný dvůr je řešen se současnými legislativními požadavky a stane se tak 

odpovídajícím místem pro sběr tříděného odpadu. Předpokládaný termín předání díla je v druhé 

polovině roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Areál hřbitova – odstavná plocha 
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7. Úspory 

      I v roce 2020 se snažíme o úspory financí v rámci podniku. Úzce spolupracujeme s makléřskou 

firmou, která optimalizuje veškeré pojistné smlouvy. 

     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 probíhal z předešlých let do konce září 

2020 projekt, týkající se zaměstnanosti. Konkrétně se jednalo o „Zaměstnatelnost a zaměstnanost 

osob s nízkou úrovní kvalifikace ve Varnsdorfu“. Tento projekt nám pomohl ušetřit mzdové náklady 

ve výši cca. 500 000 Kč.     

      

 

 

 

 

Veřejné osvětlení – ul. Plavecká 



 

 

Technické služby města Varnsdorf s.r.o. 

12 

 

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.  Při těchto 

kontrolách nebyly nalezeny žádná závažná 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 a parkoviště – Městské divadlo 
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9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2020 
 

     Hospodaření technických služeb města Varnsdorf s.r.o. za rok 2020 

(v celých tisících Kč) 

 

Název položky běžné účetní 

 období 

1- Tržby z prodeje výrobků a služeb              34408 

2- Ostatní provozní výnosy 1069 

3- Ostatní finanční výnosy 2 

                                                                                                                                                                                          

  

4- Výkonová spotřeba   14937 

5- Osobní náklady  17127 

6- Úpravy hodnot v provozní oblasti 2075 

7- Ostatní provozní náklady 453 

8- Nákladové úroky a podobné náklady 430 

9- Ostatní finanční náklady 367 

 367 

  

Tržby(výnosy) 1-3 35479 

Náklady 4-9 35389 

Výsledek hospodaření před zdaněním   90 
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      Hospodářské výsledky TS jsou závislé na mnoha parametrech. Přehled hospodaření je zřejmý 

z přiložených příloh. Výpadek tržeb v zimním období roku 2020 přispěl k méně příznivému celkovému 

hospodářskému výsledku.  

     Dalším ovlivňujícím faktorem je i každoročně se navyšující minimální a zaručená mzda pro 

jednotlivé kategorie. Od roku 2015 se zvýšila o 65 %. Nejedná se tedy pouze o navýšení mzdy jako 

takové, ale i navýšení veškerých odvodů. 

 

 

 

 

 

 Parkoviště Edisonova ulice 

Veřejné osvětlení – ul. 5. května 
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10. Plány a akce do příštích let 

     Činnosti technických služeb se opakují dle ročních období. Několik smluv je sepsáno s městem pro 

celý rok. Již klasicky se jedná o níže uvedené. 

Smlouva  -  veřejné osvětlení – údržba a správa 

Smlouva  -  údržba veřejné zeleně 

Smlouva  -  údržba  a čistoty města 

Smlouva  -  o údržbě městských komunikací 

     Další zakázky jsou plněny dle požadavku a objednávek města, jež je 100 % vlastníkem Technických 

služeb s.r.o.  Tyto jsou zadávány dle aktuální situace. 

      Také v roce 2021 budeme pokračovat v další etapě obnovy a rekonstrukci veřejného osvětlení ve 

Varnsdorfu i na Studánce. Tato rekonstrukce probíhá již několik let a úspěšně se postupně obnovuje 

celá infrastruktura. Dalším bodem je obnova chodníků a parkovacích míst. 

     Také údržba zeleně patří do kompetence Technických služeb. Jedná se o zelené plochy a parky na 

území katastru města.  

     Technické služby se v roce 2021 více zaměří na čistotu města, úklid, malé opravy komunikací 

zejména po zimě, což jsou opravy výmolů a malých asfaltovaných ploch. I nadále budeme provádět 

opravy dopravního značení, zajištění dobré viditelnosti a instalaci směrových tabulí různých firem dle 

objednávek. 

     Každým rokem pokračujeme v rekonstrukcích a pokládce nových chodníků. Naší snahou je zajistit 

co nejrychlejší kompletní předání díla a eliminovat rozpracovanost. 

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

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

přebírají každé dílo jednotlivě, tím je zajištěna kontrola a kvalita odvedené práce. Úzká spolupráce 

s vedením města je důležitou součástí našich činností. 

     Vzhledem k nově vzniklé situaci týkající se Coronaviru jsou omezeny projekty na podporu 

zaměstnanosti, které jsme v minulých letech úspěšně využívali. Pokud to situace umožní, zahájíme 

další projekt jak v oblasti zaměstnanosti, tak i využívání dotací pro obnovu technického parku.  
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     Na podzim roku 2020 byla započata rekonstrukce budovy kanceláří, tato bude pokračovat a celý 

projekt má být v podzimních měsících dokončen a prostory předány k užívání. Rekonstrukce je 

financována z rozpočtu města Varnsdorf, jež je vlastníkem TS. Nové prostory kanceláří, zázemí i část 

šaten bude umístěna v této nové budově. Původní objekt kanceláří bude využit z části též pro šatny 

zaměstnanců a jako prostory pro archiv. Včasné dokončení tohoto projektu je pro nás velmi důležité, 

neboť se tím zlepší podmínky pro všechny zaměstnance. 

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

reklamních tabuli. V této aktivitě budeme i nadále pokračovat.  

 

 

 

 



 

 

Technické služby města Varnsdorf s.r.o. 

17 

 

 

Navigační tabule – ul. 5 května  
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11. Závěr 

     Hodnocení naší práce za rok 2020 je navzdory vzniku nestandardní situace pozitivní. Tímto je 

míněno období Coronaviru, které mělo též vliv na naši práci. Byli jsme nuceni vytvořit oddělené 

skupiny zaměstnanců tak, aby se nepotkávaly, což nebylo vždy snadné zajistit. Systém však dobře 

fungoval a podařilo se anulovat vznik a eventuální další šíření epidemie ve firmě. Samozřejmě byly a 

jsou neustále dodržovány veškerá hygienická nařízení. 

     Po celém městě jsou vidět výsledky práce TS. Přibývají nové sloupy městského veřejného 

osvětlení, chodníky i parkoviště. Postupně byla provedena rekonstrukce cest na hřbitově a 

v neposlední řadě je to prostor před divadlem s novou parkovací plochou, která tak doplňuje tento 

kulturní stánek. 

     Přesto je nutno zdůraznit, že TS se potýkají s problémy v oblasti techniky. Stále je nutno obnovovat 

vozový park. Vzhledem k cenám této speciální techniky to není úkol jednoduchý. Snažíme se využít 

nejrůznější dotační programy a vzhledem k úzké spolupráci s městem Varnsdorf, využíváme i 

možného financování nebo půjček. 

     Vliv počasí je v naší práci důležitý. Zejména zimní období s výpadkem sněhu, dovede negativně 

ovlivnit hospodářské výsledky. Techniku je však třeba včas připravit, také nákup posypu se provádí 

s předstihem. 

     I v budoucnu bychom chtěli využívat dotačních programů, které se týkají zaměstnanosti. V tomto 

máme mnohaleté zkušenosti. Pokud bude možnost, budeme v této tradici pokračovat. Využívání 

těchto dotačních titulů nám umožňuje snižovat mzdové náklady a zároveň umožníme několika 

spoluobčanům zajistit zaměstnání.  Pokud jsme s konkrétním zaměstnance spokojeni, zůstává v naší 

firmě i po vypršen dotačního období a stává se pak kmenovým zaměstnancem. 

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

osvětlení, čistota ulic i parků.  

     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. 

. 

 

 

 

 

Bc. Roman Roubíček 

 

     Jednatel společnosti

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

1 – Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2020 

2 - Příloha č. 2 – Rozvaha 2020 










