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A

Orgány společnosti
Organizační struktura

1

1-Jednatel
2-Valná hromada

2

Jednatelé
Bc. Gabriela Horčíková , bytem Linhartice 50, 571 01
Mor.Třebová

3

Valná hromada
Členové VH ke dni 31.12.2011
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
MUDr. Petr Kelča
Mgr. Miroslav Muselík
PaedDr. Hana Horská
Mgr. Peter Kopunecz
Datum vzniku společnosti

3

Společnost začala svou činnost 1. 10. 2002.
Dnem 9. července 2002 byla zapsána do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18167
Společníci

4

Město Moravská Třebová okres Svitavy
Identifikační číslo: 002 77 037
Vklad:
Splaceno:
Obchodní podíl:
Základní kapitál:
Splaceno:

Sídlo účetních jednotek
Zahradnická 21, Moravská Třebová 571 01

5

B

7,626.000,100%
100%
7,626.000,100%

Předmět podnikání


Poskytování technických služeb
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Technické činnosti v dopravě
Správa a údržba nemovitostí
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava nákladní
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení
sloužících regeneraci a udržování kondice
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Hostinská činnost
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o
vzhled osob
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Organizování sportovních soutěží
Truhlářství
Instalatérské a topenářské práce
Realitní činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Změny v obchodním rejstříku v roce 2011
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
truhlářství, podlahářství
 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zapsáno: 22. září 2011
Prokura:
Vymazáno: 22. září 2011

Ing. Rudolf Rada,

Způsob jednání:
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná,
připojí svůj podpis.
Vymazáno: 22. září 2011
Bc. Gabriela Horčíková

C

Zapsáno: 22. září 2011

Komentář k činnostem rok 2011
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Poskytované služby firmy se zaměřují zejména na opravy a údržbu
nemovitostí. Výnosy a náklady jednotlivých činností jsou zařazovány dle
těchto středisek.
01 - Aquapark
02 - Zimní stadion
22 - Zimní stadion- tribuna
23 – Rychlé občerstvení - Pukárna
03 - Veřejné záchodky
04 - Atletický stadion (Palackého ul.)
05 - Tenisové kurty, volejbal
50 - Nafukovací tenisová hala
06 - Ostatní sportoviště (pískoviště, hřiště)
60 – Hřebečské důlní stezky
07 - Úklid - město
70 - Úklid- ostatní
08 - Péče o zeleň - město
80 - Péče o zeleň - ostatní
09 - Správa a údržba veřejného osvětlení – město
90 - Správa a údržba veřejného osvětlení - ostatní
10 - Údržba městských komunikací
11 - Zimní údržba – město
110 -Zimní údržba – ostatní
12 - Odpady – město
120- Odpady - ostatní
13 - Veřejná služba
14 - Ostatní údržba, stavby a prodej st. materiálu
15 - Správa (provoz a kanceláře na ul.Zahradnické )
16 - Skleník
17 - Hřbitov
18 - Dílny
19 - Správa nemovitostí
190 -Služby SN- město
191 -Služby SN - ostatní
20 - Správa nemovitostí ostatní
Střediska: dle těchto středisek se účtují faktury náklady dle faktur
přijatých a výnosy dle faktur vydaných. Mzdy jednotlivých zaměstnanců
jsou rozepisovány a účtovány na jednotlivá střediska dle skutečných
výkonů (po hodinách), mzdy na VPP jsou účtovány na střediska, na
nichž probíhá pracovní výkon. Středisko 13 pak nese část nákladů na
jejich materiálové vybavení.
Další dělení ve střediscích je dle zakázek. Každý stroj, automobil a
technické zařízení má své číslo (zakázkové), které je trvale přiřazené
na středisku, na kterém má největší výkon. Kvartálně je tento náklad
interním dokladem rozdělen na ostatní příbuzná střediska, kde stroj
pracoval.
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Středisko

Aquapark

01

Otevřeno: od 29.5. - 4. 9. 2011. Otevírací doba byla přizpůsobena
počasí (V deštivých a chladných dnech bylo zavřeno).
Návštěvnost byla 25.571 osob. Počet dnů, kdy byla zaznamenána
návštěvnost je 77 dnů.
Na webových stránkách www.tsmt.cz, byly aktuálně uváděny informace
o otevření areálu. Návštěvník si může ověřit, zda je areál aktuálně
v provozu.
Jako doplňkové služby je nabízen pronájem slunečníků a lehátek a
základní prodej drogistických potřeb (opalovací krémy a koupací pleny
pro kojence).
Analýza návštěvnosti
rok
2009
2010
2011

celkem
návštěvníků

32.858
29.607
25.571

otevřeno
dnů

100%
90,11%
77,82%

70
58
77

průměr
osob/den

469
510
332

Opravy - byly vyměněny schodišťové stupně na tobogánu a byly
prováděny průběžné opravy technologie strojovny.

Zimní stadion

Středisko

02

Sezona 2010-2011 byla ukončena v březnu 2011. Od března do srpna
sloužil zimní stadion pro letní sportovní aktivity oddílů Slovan i pro
komerční subjekty. Začátek hokejové sezony 2011-2012 začal
hokejovým campem mládeže 22.8.2011. Provoz pak plynule přešel
v běžný režim dle rozpisů uveřejněných na www.tsmt.cz.
V dopoledních hodinách využívají ledovou plochu zejména obyvatelé,
školy a družiny. V odpoledních hodinách jsou zde tréninky hokejových
mužstev TJ SLOVAN (přípravka, elévové, mladší a starší žáci, dorost,
muži). V pozdních odpoledních a večerních hodinách jsou ledy
využívány zejména pro Městskou hokejovou ligu pořádanou
Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., mistrovské zápasy a
ostatní komerční pronájmy ledové plochy.
-5-
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Byla zpracována studie na řešení opravy solankovodu a úpravy mrazící
stanice. V dalších letech je nezbytné zabývat se její realizací. Částka na
opravu solankovodu bude zahrnuta do návrhu rozpočtu 2012.
Karneval na ledě
Ve spolupráci se Speciální školou proběhl 6. 12. 2011 tradiční 9.
Karneval na ledě, tentokrát Mikulášský – děti si užili veselé sportovní
odpoledne plné her a zábavy. Byly odměněny nejlepší masky a
nakonec byla vylosována bohatá tombola.

Zimní stadion- tribuna

Středisko

022

Zázemí zimního stadionu (východní tribuna) slouží výhradně pro oddíly
Slovanu. V přízemí jsou hokejové šatny. V patře pak zasedací místnost,
vířivka, sauna, spinning, posilovna. Rozpis využitelnosti je v režii
Slovanu Moravská Třebová. Bezprostřední provoz budovy zajišťuje
správce Jaroslav Maděra- zaměstnanec Technických služeb Moravská
Třebová.
V roce 2011 proběhla personální změna na pozici správce sportovišt.
Objekt je vybaven elektronickou požární signalizací, napojenou na
ovládací panel HZS Pardubice. S tímto systémem byly opakované
problémy. Vlivem klimatických změn v aréně se spouštěly lineární čidla
nad ledovou plochou a aktivovala požární signalizaci a to i několikrát
denně. Proto bylo přistoupeno k deaktivaci těchto čidel a v současnosti
se zpracovává technické řešení této problematiky. V jarních měsících
byly dodány sportovní prvky a umělá plocha pro letní sportovní aktivity.
Areál byl hojně využíván zejména sportovními oddíly MT.
Na středisku 022 jsou samostatně vedeny veškeré provozní náklady
objektu.
Středisko

023
Součástí východní tribuny je i prostor rychlého občerstvení. Do plného
provozu byl uveden v září 2011. Byl přijat nový zaměstnanec na pozici
obsluha občerstvení. Zbývající zaměstnanci fungují na DPP, nebo DPČ
Provozovna byla dovybavena gastrozařízením a softwarem pro
pokladní prodej. Software je kompatibilní s naším účetním systémem
(ABRA). V rychlém občerstvení je poskytován základní potravinový
sortiment: nealko, pivo, cukrovinky, rychlé občerstvení. Prostor
multifunkčního sálu je bezobslužný, nekuřácký. Otevírací doba denně
od 16.00-22.00, nebo aktuálně dle rozpisu zápasů.
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Středisko

Veřejné záchodky

03

Veřejné WC je otevřeno denně od 7.00- 19.00. Je zde samostatné WC
pro muže, ženy a invalidy. V rámci správy zajišťujeme otevření a
zavření zařízení, úklid a sanitaci, výběr hotovosti z mincovníků. Tržby
jsou příjmem Města Moravská Třebová.
Středisko

Atletický stadion

04

Na atletickém stadionu je zajištěn celoroční dozor správce. Sportovní
náčiní je zdarma k dispozici (florbal, tenis, odbíjená, házená, malá
kopaná, stolní tenis, apod.). Je prováděna údržba a úklid sociálního
zařízení v areálu. Byla provedena rekonstrukce umělého povrchu na
víceúčelovém hřišti
Účast veřejnosti na atletickém stadionu v roce 2011
Rok
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

2007
1190
1270
1665
1885
1875
1670
1465
1620
1385
1220
980
910

2008
1160
1285
1200
1710
1410
1650
1480
1545
1385
1335
990
775

2009
935
885
1235
1595
1445
1510
1625
1245
1630
1120
1035
755

2010
780
850
1405
1615
1490
1745
1535
1500
1680
1375
1100
745

2011
945
1045
1475
1450
1600
1650
1560
1370
1340
1160
1060
780

17035

16180

15015

15820

15435

Tenisové kurty, volejbal

Středisko

Provozní doba tenisových kurtů je operativně přizpůsobována
požadavkům tenisového oddílu. Správu zajišťuje stabilně jeden
zaměstnanec na plný úvazek, v sezoně pak jeden zaměstnanec na
dohodu o provedení práce. V rámci správy jsou prováděny běžné
udržovací práce. Bylo přistoupeno k rozsáhlejším zmlazovacím
zásahům v oblasti údržby zeleně.
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Nafukovací tenisová hala

Středisko

50

Provoz nafukovací tenisové haly byl ukončen 4. 4. 2011 a opětovně
zahájen 11. 10. 2011. Obsluhu kurtu zajišťují v zimních měsících
zaměstnanci zimního stadionu, v letních je prostor obsluhován
správcem tenisových kurtů. Od listopadu zde byla započata tenisová
liga, účastníci měli zvýhodněné vstupné. Ceník vstupného, systém
prodeje zvýhodněných permanentek a rezervační systém vstupů je
k dispozici na webových stránkách společnosti www.tsmt.cz/hala/.
Obsazenost haly byla velmi dobře využita, zejména v odpoledních
hodinách.

Ostatní sportoviště

Středisko

06

Technické služby spravují tato dětská hřiště:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zámecké zahrady
Západní I. (u Konečných)
Západní II. ( bez oplocení)
Hřebečská
Jiráskova x Holandská ( vnitroblok)
Sportovní x Holandská (vnitroblok)
Hřiště Sušice
Školní hřiště Gorazdova
Sportovní hřiště Jiráskova

Oplocená hřiště byla s nástupem zimy uzavřena a následně budou
otevřena a zprovozněna v jarních měsících.
Na hřištích se provádí pravidelné kontroly a zjištěné závady jsou
operativně odstraňovány.
Na hřištích jsou osazeny návštěvní řády specifikující samotné hřiště,
dále jsou zde uvedeny podmínky používání hřišť. V rámci údržby hřišť
spravujeme i veřejné sportovní hřiště na Knížecí louce.
Středisko

07 – město
70 -ostatní

Úklid

Úklid komunikací probíhá celoročně, dle potřeby. Významnou pomocí
se staly osoby pracující v režimu veřejné služby. Denně probíhá i ruční
úklid zaměřený na drobné dočišťování zejména ve středu města. V
letních měsících probíhá ruční úklid i v sobotu a v neděli. Odvoz
odpadu z odpadkových košů probíhá v pondělí, středu a pátek vozidlem
Multicar. Ve městě je evidováno cca 150 odpadkových košů a 6
speciálních košů na psí exkrementy se speciálními sáčky. Při těchto
směnách se likvidují i větší zdroje znečištění (u kontejnerů na
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separovaný odpad, likvidace černých skládek). Úklidovou službu
zajišťujeme i pro soukromé subjekty a organizace. Při úklidu ve městě
spolupracujeme s Veřejnou službou, realizujeme VPP a OPP.
Městský mobiliář
Byly prováděny opravy a údržba laviček a odpadkových košů, stojanů
na kola apod. Výměna a doplnění odpadkových košů, doplnění laviček.
Středisko

Péče o zeleň

08 – město
80 -ostatní

Zahradnická skupina se zabývá zejména prořezy a kácením, výsadbou,
zakládkou trávníků, rostlinoléčbou, a to i pro komerční zákazníky.
Průběžně jsou realizovány zmlazovací a údržbové práce na zeleni
města.
Sekání travnatých ploch města probíhá na základě plánu sečení. Dle
typu porostu a požadavku na kvalitu travnaté plochu se používá buď
klasických sekaček, nebo mulčovače. Při údržbě zeleně se využívá
pomoci Veřejné služby, která disponuje měsíčně desítkami pracovníků.
V roce 2011 nám Úřad práce poskytl příspěvek na 11 osob pro veřejně
prospěšné práce a to od 14.3. do 31.12. V průběhu roku provádělo
veřejně prospěšné práce celkem 12 osob. ÚP přispíval v roce 2011 na
jednoho zaměstnance do 30.6. 4 000,- Kč měsíčně, od. 1.7. – 31.8.
5 000,- měsíčně, od 1.9. – 31.12. 8 000,- měsíčně.

Středisko

Správa VO

09 – město
90 - ostatní

Rozpočtu města na opravy a údržbu VO, zahrnuje jak investiční akce,
tedy rozšíření VO o nové svítící body, tak údržba a opravy veškerých
zařízení města, které jsou spravovány na středisku „Veřejné osvětlení“
tedy údržba a správa parkovacích automatů, včetně výběru a odvodu
vybrané hotovosti ( 4 ks automatů), tak údržba kašny ( denní čištění a
kontrola technického stavu) různé elektrikářské výpomoci při odečtech
měřidel, správy, obsluha odběrné rysky na náměstí apod. Významnou
položkou je i montáž, demontáž, obnova vánočního osvětlení města.
V roce 2011 byly realizovány tyto investiční akce města :
 Rozšíření VO Boršov u retenční nádrže
-9-
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Rozšíření VO Boršov k hřišti
Rozšíření VO ul. Dvorní

Další vybrané akce
 Dodávka VO – revitalizace sídliště Západní –V. etapa
 Dodávka VO 1. Etapa ul. Strážnického
 Oprava VO- Utěchov
Dále zajišťujeme správu VO i několika dalším obcím a organizacím.
Na středisko 90 jsou účtovány i pronájmy vysokozdvižné plošiny.
Středisko

Stavby
Na středisku 10 jsme realizovali převážně akce
schváleného rozpočtu a to zejména:










10 – město
14 - ostatní
městské- dle

Dopravní značení, obnova, údržba
Oprava chodníku Dukelská za klášterem
Úprava komunikace spojka Dukelská, Tovární
Kontejnerové stání Dukelská 3 x, Údolní, J.K. Tyla , Tyršova, Dr.
Janského, Boršov
Oprava chodníku Garážní
Chodník Brněnská- přechod k LIDLU
Oprava chodníku Lidická
Oprava havárie teplovodu Palackého
Oprava chodníku ul. Bezručova

Další vybrané akce



Oprava komunikací po překopech
Ostatní- zejména asfaltování překopů a drobné opravy

Ostatní činnosti na středisku stavby:
 Pronájem řezací a vibrační techniky vč. obsluhy
 Měření hutnění přístrojem MBW a nově měření lehkou
dynamickou deskou
 Prodej drobného stavebního materiálu
 Správa mostů- průběžně jsou prováděny hlavní a běžné mostní
prohlídky. Byly opraveny 3 mosty (Udánky, Sušice)
 Správa lapolů a odlučovačů
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Středisko

11 – město
110 - ostatní

Zimní údržba

Zimní údržba města probíhá podle Operačního plánu zimní údržby pro
danou sezonu. Operační plán byl aktualizován a schválen RM dne
12.10.2010 pod č. jednacím 3598/R/251010 pro sezonu listopad 2010březen 2011. Dále dne 17.10.2011, pod č.j. 874/R/171011. Pro sezonu
listopad 2011 – březen 2012. Zimní pohotovost je držena nepřetržitě od
1.11. do 31.3. .
Zimní údržbu provádíme i pro ostatní subjekty na základě smluv a
objednávek.
Z důvodů neprodloužení stávající smlouvy o pronájmu skladu posypové
soli na SÚS- cestmistrovství MT, jsme byli nuceni přistoupit k zakoupení
a instalaci haly na zimní posyp v arálu TS, na ul. Zahradnická.
Výpis používané techniky:









sypač LIAZ 18.33 UA
TTR zametací koště+ sypač – 2 x
MAGMA – šípová přední radlice+ sypač
Malotraktor KUBOTA – radlice
2 x ruční komunální koště
Traktory 3 ks – zadní radlice
Nakladač LOCUST - nakládka sněhu
YANMAR - malotraktor
Středisko

12 – město
120 - ostatní

Odpady

Rok 2011 byl třetím rokem, realizován systému nakládání s odpady.
Systém spočívá v tom, že organizace působící v katastru Moravské
Třebové si prostřednictvím TS zajistí smlouvu o likvidaci odpadu,
předloží základní popis odpadu a identifikaci žadatele. Na základě
těchto dokladů obdrží známku na svozovou nádobu a doklad o platbě.
Příjem za službu je příjmem města. V rámci této smlouvy jsou
podnikatelé oprávněni používat veřejné kontejnery na separovaný
odpad ( plast, papír, sklo) .
Produkce odpadů – obyvatelé -v tunách
2004
Počet obyvatel
k 31.12.
Sklo (t)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

11.308 11.263

11.186

11.100 11.004

10.882

10.852

10.760.

84,485

116,825 156,52 153,17
4
9

141,68

147,55

191,06

86,66
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Papír (t)
Plasty (t)
Kovy (t)

117,88 129,37 342,472 275,66 311,87 223,167 238,274
5
7
7
3
185,97 139,028
116,967
108,793 109,737 122,475 112,65
32,629 21,58 1018,42 766,077 647,399 239,106 569,154

242,72
115,45
686,43

Výtěžnost odpadů na jednoho obyvatele v kg
2004
7 kg
10 kg
16 kg
2 kg

Sklo
Papír
Plasty
Kovy

2005
7 kg
11 kg
12 kg
2 kg

2006
10 kg
30 kg
10 kg
91 kg

2007 2008
14 kg 14 kg
25 kg 28 kg
10 kg 9,9 kg
69 kg 59 kg

2009
13 kg
20 kg
11,2kg
21 kg

2010
14 kg
22 kg
10 kg
52 kg

2011
18 kg
23 kg
11 kg
64 kg

Výroba recyklovaného kameniva
I v roce 2011 byl vyráběn recyklovaný materiál předrcením a
přetříděním stavební suti. Materiál je vyráběn ve frakcích 0/16, 16/32,
32/63. Většina materiálu byla prodána použita pro stavební výrobu.
Uložení výkopové zeminy
Uložení probíhá za dohledu pracovníků TS, provádí se průběžné
kontroly a chemické rozbory ukládaných zemin. Uložiště je v areálu
bývalé cihelny.
Sběrové dvory
V rámci fondu ASEKOL jsme získali dva E- domky na SD MT a Boršov.
Provozní doba SD je beze změn.
DEMINIMIS
V roce 2011 došlo k realizaci projektu „ rozšíření separace odpadu
v Moravské Třebové“ nákupem 70 ks kontejnerů na separovaný odpad
( sklo, papír, plast) a pořízením nového svozového vozidla (s lineárním
lisem) pro zajištění sběru separovaného odpadu v Moravské Třebové.
Většinové finanční zdroje byly získány z dotace SFŽP.
Certifikát – EKO-KOM
Společnost splnila podmínky pro udělení akreditace v souladu
s požadavky společnosti EKO- KOM, a.s., pro: sběr a svoz
komunálního odpadu
Č. certifikátu AS 17013242011. Tím, že svozová firma (Technické
služby Moravská Třebová s.r.o.) je držitelem certifikátu jsou smluvní
partneři EKO-KOMU (obce, města) zvýhodňováni při odměňování za
separaci odpadu.
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Středisko

Veřejná služba

13

Od 1. 6. 2011 realizují technické služby výkon veřejné služby. Veřejná
služba je pro osoby pobírající sociální dávky. Po dohodě se sociálním
odborem byli vybírání klienti, kteří si dobrovolně mohli odpracovat 20,
nebo 30 hodin měsíčně veřejné služby. TS zřídili funkci koordinátora a
každý den byla přidělována práce pracovníkům VS. Pracovníci
absolvují základní školení bezpečnosti práce a obdrží dočasně základní
ochranné pracovní prostředky. Dozor nad vykonanou prací provádí
technici TS.
NA středisku 13, jsou evidovány náklady koordinátora, dozoru a
spotřebovaného materiálu (základní pracovní vybavení). Dále zde
účtujeme výnosy, tedy odměnu za tuto činnost.
Výkon veřejné služby za rok 2011
poč. odprac.
měsíc
poč. vykonavatelů hodin
6/2011 55 osob
7/2011 51 osob
8/2011 57 osob
9/2011 58 osob
10/2011 58 osob
11/2011 62 osob
12/2011 43 osob
celkem
384 osob

1076
1014
1018
1068
1145
1050
375
6746

Správa

Středisko

15

Reklama a prezentace



Standardně je firma uvedena v seznamu MEDIATEL (Zlaté
stránky) a Éter
http://www.tsmt.cz- jsou nově inovovány. Získaly na přehlednosti
a obsahové plnosti. Jsou inovovány rovněž i rezervační systémy
sportovišť.

Příjmy tohoto střediska jsou zejména za výlep plakátů (celkem 14
plakátovacích ploch).
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ISO 9001, 14001 –systému řízení jakosti a environmentu
V průběhu roku byl průběžně udržován systém V září 2011 úspěšně
proběhl recertifikační audit ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO
9001:2009 dle nové normy (prováděl EURO CERT CZ, a.s.) .
Náklady na udržování systému
Recertifikační audit EURO CERT CZ- časové rozlišení na 3 roky
42.500,-Kč
Ostatní interní audity provádíme vlastními auditory dle plánu auditů
pro dané období. Plán jednotlivých auditů přesně specifikuje
prověřované oblasti. O výsledcích auditu je zpracován zápis. Případné
odchylky, neshody, či systémové neshody, jsou analyzovány a jednatel
stanoví způsob, zodpovědnou osobu a termín odstranění nedostatků.
OPP – Obecně prospěšné práce - alternativní výkon trestu
V roce 2011 nás PMS Svitavy informovala o 29 osobách, které měli povinnost
odpracovat u naší organizace soudem stanovený výkon trestu obecně prospěšných
prací.
Do pracovního procesu při výkonu trestu OPP se u Technických služeb Moravská
Třebová s.r.o. v roce 2011 zapojilo celkem 21 pracovníků, z toho:
- 13 osob soudem stanovený trest OPP odpracovalo
- dvěma pracovníkům bylo změněno místo výkonu trestu OPP
- u jedné osoby došlo k přeměně nevykonaných hodin
- 5 osob nemá výkon dokončen
- 8 osob nezahájilo výkon trestu OPP
Za rok 2011 bylo odpracováno při výkonu OOP 2.129 hodin.
Práce OPP byly vykonávány v přiměřeně náročných činnostech, odpovídajících
obvyklým možnostem Technických služeb, stavu přírody a počasí v určitém období.
Jednalo se zejména o:
- úklidy města ve formě zametání, sběru odpadků a prohrnování sněhu
- práce na městské zeleni - vyhrabávání ploch od listí, výřez náletových
dřevin
- práce při odstraňování černých skládek
O stavu výkonu trestů OPP jsou podávána pravidelná hlášení na Městský úřad
Moravská Třebová a Probační a mediační službu ve Svitavách.
Spravujeme hřbitov v Moravské Třebové a v Boršově. Správa spočívá
v zajištění úklidu, údržby zeleně, evidenci hrobových míst,
administrativa spojená s pronájmem hrobových míst apod. Realizujeme
výkopy hrobů, jejich výzdobu, popř. asistenci při obřadu - dle
požadavků objednatele. Došlo opět k likvidaci starých náhrobků a
přípravě nových hrobových míst. Byl zpracován projekt na řešení
odvodnění jihozápadní části hřbitova. Z důvodu vysoké hladiny
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podzemní vody je omezeno pohřbívání v kritických
Odvodnění bude zahrnuto do plánu roku 2012.

lokalitách.

Středisko

Dílny

18

Na tomto středisku jsou v podstatě pouze náklady na opravy a údržbu
strojů a zařízení, režijní náklady na opravu a údržbu areálu TS (budovy,
komunikace, oplocení, energie, mzdy údržby).
Byla opravena dvoje vrata a provedena běžná údržba nemovitosti.
Prostor je monitorován průmyslovými kamerami.
Středisko

Správa nemovitostí

19- město
20 - ostatní

TS spravují 389 bytů a 54 nebytových prostor, 5 garáží, 15 nebytových
domů, 2 ubytovny pro sociálně slabé, zámek a 18 garážových stání
v majetku města Moravská Třebová.
Dále 176 družstevních bytů a 189 bytů Společenství vlastníků bytových
jednotek.
V roce 2011 bylo zaznamenáno cca 669 požadavků k opravě a údržbě.
Dle finančních možností majitelů byly veškeré požadavky vyřízeny.
Samotná správa se skládá ze tří základních činností.
1) Vedení agendy bytů - pasportizace, evidenční listy, uzavírání
a kontrola platných smluv, zajišťování povinných revizí
nemovitostí, evidence a správa záloh pro vyúčtování služeb
jednotlivých nájemníků. Komunikace s nájemníky.
2) Stavební činnost - příjem objednávek od nájemníků a jejich
zástupců, zajištění přípravy výroby a oprav. Část oprav
zajišťujeme svépomocí (zednické práce, elektro, dřevo, kovo,
instalatérství a topenářství) část zakázek, je řešena
subdodávkami.
V roce 2011 byly realizovány např. tyto opravy:
Rekonstrukce bytu
TGM 13/6, 21/3,
Bránská 10/3, 8/3,5
Zámecká 13/1
Olomoucká 12/4, Olomoucká 12/5
Zrušení septiku
Horní 2
Oprava střechy
Jiráskova 97-99
TGM 25, 33, 35
Komenského 46
Výměna střešních oken Svitavská 24
Kanalizační přípojka
Svitavská 42
- 15 -
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Televizní anténa
Oprava koupelen

TGM 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39
Školní 9/5, 33/11, 2/11,
TGM 25/3
Izolace domu
Brásnké 16
Olomoucká 12
Oprava říms nemovitosti TGM 19,37,39
Oprava komínu
Olomoucká 18/2
Oprava NP
Bránská 17
TGM 21
3) Vedení účetnictví Města Moravská Třebová - týkající se uvedeného
střediska - příjem, výdej fakturace, vedení poklady a účetnictví.
Evidence stavu pohledávek a závazků, vymáhání dluhů apod. Měsíční
uzávěrka.
V rámci střediska jsou spravovány 2 ubytovny pro sociálně slabé. Na
ubytovně Brněnská je zřízen pokoj pro ubytování osob v případě nouze.
(Jednorázové poskytnutí přístřeší) Na ubytovny nejsou přijímány rodiče
s dětmi.
Na středisku pracují 3 administrativní pracovníci a 3 pracovníci údržby.

D

Ekonomika

Obecné informace
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní uzávěrky:

28.3.2012
9:22 hod

Účetnictví je vedeno v programu ABRA G3
Porovnání počtu vystavených faktur za jednotlivá období:
Graf počtu vystavených faktur
3500
3000
2500
2000
počet

1500
1000
500
0

2003

2005

2007
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Obnova, opravy, nákup techniky a zařízení
výběr nejdůležitějších

Název

cena

Rolba - opravy

102.263

BUCHER - oprava

50.170

Renault KERAX - oprava

69.916

Sekačka s turbínou - pořízení

149.000

Malotraktor YANMAR

234.167

Oblouková hala na posyp

273.000

Vozidlo MAN

4.279.000
Z toho 3.851.100 dotace,
427.900 vlastní zdroje

Leasing
Společnost má všechny leasingové smlouvy ukončeny.
Úvěry
Společnost nemá žádné nesplacené úvěry, ani půjčky.

1 Zaměstnanci a mzdy
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období
Zaměstnanci

60

Výše průměrné měsíční mzdy (v Kč)
celkem

14.539

Osobní náklady (v Kč)
Zaměstnanci
Členové řídících orgánů-používání os.

16.232.679
32.400

automobilu

Sociální a zdravotní pojištění (v Kč)
Zaměstnanci celkem
Z toho statutární orgán – jednatel

2. Zásady, účetní metody, oceňování
- 17 -

3.910.776
231.175

Výroční zpráva 2011 Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Informace o aplikaci obecných účetních zásad
dle směrnice o vedení účetnictví
Účtování a oceňování zásob – účtováno dle varianty
vážený aritmetický průměr periodický- spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje
po každém přírůstku (nákupu)materiálu, ale vypočítá se jediným průměrem za
určité období ne delší 1 měsíc (např. 10 dnů, měsíc) - takto zjištěná cena se
použije pro všechny výdaje určitého druhu materiálu v následujícím období
až do dalšího výpočtu průměrné ceny (např. pro další měsíc)
Ocenění hmotného dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky 40 tis bez DPH.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek eviduje účetní jednotka od částky 60 tis bez
DPH.
Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného
vlastní činností
účetní jednotka nemá majetek vytvořený vlastní činností.
Ocenění podílu
účetní jednotka nemá žádné podíly
Ocenění cenných papírů
Účetní jednotka nemá v majetku žádné cenné papíry
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční cena nebyla v účetním období použita
Změny oceňování
V účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v oceňování
Odepisování
Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně dle
odpisového plánu
Odchylky od účetních metod
Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto
metod ve smyslu § 7 odst. 5 zák. o účetnictví
Podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a
oprávek majetku
Opravné položky jsou účtovány u pohledávek
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Informace o druzích zvířat, která jsou vykazována jako dlouhodobý
hmotný majetek a zásoby
Nejsou, účetní jednotka neúčtuje
Přepočet cizích měn
V účetním období nebyl použit.

3. Doplňující údaje k rozvaze a k Výkazu zisku
a ztráty
Náklady a výnosy dle středisek 2011

středisko název
1 aquapark
2 zimní stadion

Výnosy Náklady
1000
1109
1385
1347

HV po
zaokr. zaokr. odečtení SR
109
3
155
-46
-38

4

206

-244

2585

3305

-720

9

464

-1184

23 rychlé občerstvení

315

618

-303

1

52

-355

3 veřejné záchodky

140

112

28

0

0

28

4 atletický stadion

1119

1018

101

3

155

-54

373

321

52

1

52

0

199

345

-146

0

0

-146

157

110

47

0

0

47

100

63

37

0

0

37

7 úklid- město

3344

1756

1588

9

464

1124

70 úklid – ostatní

228

78

150

0

0

150

4149

3710

439

11

567

-128

64

28

36

0

0

36

1518

1218

300

3

155

145

711

447

264

2

103

161

167

9

464

-297

22 zimní stadion- přístavba

5 tenisové kurty
50 nafukovací tenisová hala
6 ostatní sportoviště
60 HDS

8 péče o zeleň
80 péče o zeleň – ostatní
9 správa a údržba VO
90 správa a údržba VO – ostatní
údržba MK – opravy a stavby
10 chodníků

2721
2888
726

741

-15

2

103

-118

51

31

20

0

0

20

8459

7332

1127

23

1186

-59

5634

4507

1127

16

825

302

13 VPP –veřejně prospěšné práce

104

89

15

0

0

15

14 ostatní údržba – stavby prodej

785

359

426

2

103

323

15 správa

188

4767 -4579
11
-11

0

0

0

0

0

-11

2

103

64

11 zimní údržba
110 zimní údržba – ostatní
12 odpady – město
120 odpady ostatní

16 skleník
17 hřbitov

765

- 19 -
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578

-578

0

0

0

5332

216

0

0

216

190 SN- služby město

4

-4

0

0

-4

191 SN – služby ostatní

4

-4

0

0

-4

348

78

0

0

78

0

0

5157

96

18 dílny
19 správa nemovitostí

5548

20 SN- práce ostatní

426

celkem

0
43032

42936

96

100

Rozdíl výnosů oproti plánu
E Výsledek hospodaření 2011
V tis Kč
2006
1 - Výnosy
2 - Náklady
Hospodářský
výsledek

1

Náklady

2007

35,443 33,549
-35,427 -33,541

16

8

2009

2010

2011

40,662 43,578
-40,510 -42,820

2008

38,768
-38,368

43.032
-42936

400

96

152

( údaje jsou v tis Kč)
2011

1

758

Osobní náklady
 Mzdy
 Pojistné za zaměstnavatele

celkem

16.232

Vč. Dohadných položek

Výkonová spotřeba
 materiál,opravy a udržování
 energie
 cestovné
 služby
 reprezentace
3
Daně a poplatky
4
Odpisy
5
Zboží
6
Ostatní ( rezervy, úroky, daň z příjmu)
Celkem
2

2

23.900
179
1.261
283
1081
42.936

Materiál na skladě ( údaje jsou v tis Kč )
2011
959

Sklad
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3

Finanční situace k 31.12.2011 ( údaje jsou v tis Kč)
2010
5.038
5.414
5.890
326
63

Závazky
pohledávky
Běžný účet
Pokladny
Ceniny

závazky

pohledávky
321 dodavatelé
325 úrazové pojištění
331 zaměstnanci hot.
333
335
336
342
324
379

zaměstnanci BV
exekuce, škody
Soc. a zdrav poj.
daň ze mzdy
zálohy
penzijní za org.
mzdy, nevyfakt.
389 náklady
341 daň z příjmu
315 pohled. SN

Závazky celkem
v tis.

4

1192
27
247

311 odběratelé
314 zálohy
345 ostatní daně
ostatní
378 pohledávky
343 DPH

513
10
410
58
-32
9

4562
651
0
29
172

2173
93
338

Pohledávky celkem
5038 v tis.

5414

Majetek (údaje jsou v tis Kč)

Investiční majetek

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,487

5,817

4,903

6,204

4,415

4,294

4191

V Moravské Třebové 28.3.2012
Bc. Gabriela Horčíková
jednatelka společnosti
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