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1. Základní informace 

Obchodní název společnosti: Technické služby Turnov, s. r. o. 

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov 

IČ: 25260260 

DIČ: CZ 25260260 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost byla založena zakladatelskou listinou, formou notářského zápisu  

ze dne 11. 11. 1996 podle zákona č. 513/91 Sb., zápis do obchodního rejstříku byl proveden 

dne 1. 1. 1997. 

Zápis do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 10816, vedeného u Krajského soudu v Hradci 

Králové. 
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2. Předmět podnikání 

 Silniční motorová doprava nákladní 

 Opravy silničních vozidel 

 Truhlářství, podlahářství 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

 Výroba hnojiv 

 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 Poskytování technických služeb 

 Specializovaný maloobchod 

 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
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3. Orgány společnosti 

Valná hromada společnosti 

 Ing. Tomáš Hocke 

 Mgr. Petra Houšková 

 Karel Jiránek 

 Ing. Jaroslav Knížek 

 Eva Kordová 

 Ing. Michal Kříž 

 PhDr. Hana Maierová 

 Mgr. Jana Svobodová 

 František Zikuda 

 

Jednatel společnosti 

 Libor Preisler 

 

Dozorčí rada 

 Bc. Zbyněk Báča 

 Arnošt Černý 

 Šárka Červinková 

 Karel Jiránek 

 Mgr. Otakar Špetlík 
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4. Rozbor hospodaření organizace za rok 2015 

V roce 2015 bylo naším největším odběratelem prací a služeb Město Turnov. 

Práce realizované v základní smlouvě byly ve výši Kč 9.910.000,- a ve smlouvě na odpady ve 

výši Kč 11.118.000,-. Celkový objem prací pro Město Turnov v obou uvedených smlouvách 

činil Kč 21.093.000,-. Ostatní příjmy ve výši Kč 21.127.000,- byly naplňovány na základě 

samostatných smluv nebo objednávek od jednotlivých odborů Městského úřadu Turnov, 

případně od ostatních subjektů ve městě a jeho okolí. Uvedené ceny jsou uváděny bez daně 

z přidané hodnoty. 

 Příjmy ze svozu komunálního odpadu (mimo smlouvu s Městem Turnov) získala 

společnost ve výši Kč 5.306.000,- 

 Příjmy za recyklaci stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku činily 

Kč 3.309.000,- 

 Zbylé příjmy se skládaly z ostatních drobných prací a služeb pro jiné organizace a 

občany. 

4.1 Nejvýznamnější zakázky realizované v roce 2015 

 Vybudování nového chodníku Na Kamenci - Výšinka (SČVAK Turnov) Kč 374.000,- 

 Zhotovení asfaltových povrchů chodníků na Daliměřicích Firma Liška) Kč 462.000,- 

 Opravy komunikací (Zikuda – Vodohospodářské stavby)  Kč   89.000,- 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení Na Kamenci (Eurovia Liberec)             Kč   65.000,- 

 Osvětlení okružní křižovatky Vesecko (ŘSD Liberec) Kč 142.000,- 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení v Rovensku p. Troskami (SOSLATS) Kč 172.000,- 

 Opravy komunikací (SOLSATS) Kč 147.000,- 

 Opravy překopů v komunikacích (SČVAK Turnov) Kč 126.000,- 

 Opravy komunikací v areálu firmy Dovosstrans Turnov Kč   79.000,- 

 Oprava parkovacích ploch v areálu Panochovy nemocnice (KNL) Kč 134.000,- 

 Opravy komunikací a stavební práce (Obec Kacanovy) Kč 194.000,- 

 

Další práce jsme prováděli v oblasti drobných služeb. Například opravy veřejného osvětlení, 

opravy komunikaci pro okolní obce, výlepy plakátů, likvidace černých skládek apod. 
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4.2 Porovnání hospodaření roku 2015 a 2014 

Položka Rok 2015 v korunách Rok 2014 v korunách 

Roční obrat 42.220.000,- 39.754.000,- 

Přepočtený stav zaměstnanců (počet osob) 45                                43 

Průměrná mzda 19.130,- 19.077,- 

Průměrná mzda bez přesčasů 17.224,- 17.104,- 

Hospodářský výsledek před zdaněním 2.214.211,- 2.297.060,- 

Uhrazená daň 157.900,- 278.880,- 

Pohledávky po 180 dnech splatnosti 81.946,- 83.620,- 
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5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHIM) a 

nehmotného majetku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

5.1Přírůstky 

 Nákladní automobil Mitsubishi nosič kontejnerů Kč 1.131.800,- 

 Nákladní automobil MAN na svoz komunálních odpadů Kč 3.910.800,- 

 Kamerový systém kompostárna Malý Rohozec Kč      42.365,- 

 Počítač server  Kč      72.997,- 

 Kontejner na odpady k nákladnímu automobilu 3 ks  Kč      88.210,- 

Přírůstky dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku celkem Kč 5.246.172,- 

Přírůstky drobného majetku  

 Vybavení kanceláří – nábytek Kč    163.260,- 

 Počítače 2 ks, Sběrný dvůr Vesecko a kompostárna Kč      28.635,- 

 Ostatní drobný majetek – nářadí, nádoby na odpady apod. Kč      45.321,- 

Přírůstky majetku celkem Kč 5.483.388,- 

Ve sledovaném období jsme nakoupili velkoobjemový kontejner na separované odpady 

pořízený z dotace Města Turnova v ceně Kč     96.960,- 

5.2 Úbytky  

 Velkoobjemový kontejner  Kč      16.200,-  

 Velkoobjemový kontejner  Kč      16.200,-  

 Velkoobjemový kontejner  Kč      16.200,-  

 Vozidlo Multicar M25 Kč    263.000,- 

 Otočný zametací hydraulický kartáč Kč      17.300,- 

 Držák čelní radlice na Multicaru Kč      26.900,- 

 Posypové zařízení Multicar Kč      66.900,- 

 Automobil na svoz odpadu MAN Kč 3.983.700,- 

 Automobil LIAZ nosič kontejnerů Kč 1.135.000,- 

 Počítač server  Kč      99.048,- 
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Úbytky drobného majetku 

 Odpadkové koše, počítače, monitory, ruční nářadí  Kč    118.163,- 

Mobilní telefony, nádoby na odpady apod. 

Úbytky celkem Kč 5.758.610,- 

Přírůstky a úbytky majetku jsou uváděny v pořizovacích cenách. 

Vyřazení velkoobjemového kontejneru vedeného v podrozvahové evidenci Kč       52.000,- 
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6. Hodnocení jednotlivých středisek 

Graf Výnosy středisek zobrazuje podíl jednotlivých středisek na výnosech celé společnosti. Na 

první pohled je zřejmé, že nejvýnosnějším střediskem společnosti je odpadové hospodářství, 

které tvoří 62 % celkových výnosů. Druhým nejvýznamnějším střediskem je středisko čistota 

města s podílem 15% celkových výnosů.  

 

 

Výnosy jednotlivých středisek v korunách: 

Komunikace 4.782.000,- 

Čistota 6.316.000,- 

Odpady 26.245.000,- 

Veřejné osvětlení 1.870.000,- 

Plakátování                      382.000,- 

Veřejné záchody     813.000,- 

Hřbitovy 1.811.000,- 
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Výnosy středisek

komunikace čistota odpady veřejné osvětlení

plakátování veřejné záchody plakátování
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Graf Náklady středisek zobrazuje podíl jednotlivých středisek na nákladech naší společnosti. 

Z grafu vyplývá, že nejvíce nákladným střediskem společnosti je odpadové hospodářství, které 

tvoří 62 % celkových nákladů. Toto středisko tvoří náklady celé společnosti z více než 

poloviny. Dalším významným střediskem je čistota města, která tvoří náklady společnosti ve 

výši 15 %. 

 

Náklady jednotlivých středisek v korunách: 

Komunikace 4.395.000,- 

Čistota 5.838.000,- 

Odpady 24.866.000,- 

Veřejné osvětlení 2.193.000,- 

Plakátování                      199.000,- 

Veřejné záchody     881.000,- 

Hřbitovy 1.634.000,- 
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6.1 Komunikace 

Díky mírné zimě jsme se opravám komunikací věnovali po celý rok 2015. Drobné opravy jsme 

si zajišťovali sami, větší a rozsáhlejší akce byly realizovány prostřednictvím dodavatelských 

firem. 

Obr. č. 1 Výstavba chodníku v ulici Na Kamenci 

s  
Foto: Technické služby Turnov 

  



 
  

12 
 

Obr. č. 2 Výsledný stav chodníku v ulici Na Kamenci 

 

Foto: Technické služby Turnov 

 Při realizaci veškerých oprav bylo celkem spotřebováno 351 tun živičné směsi.  

 Při opravách komunikací v okrajových částech jsme zpracovali 102 tun asfaltového 

recyklátu. 

 Drobné závady, vzniklé v komunikacích, pro naši společnost zajišťovala firma Stojaník 

Šumperk, a to pomocí tryskové metody. Touto metodou byly opraveny komunikace 

v ulicích Dělnická, Studentská, Markova, Pekařova, Komenského, v lokalitě Malý 

Rohozec, sídliště Výšinka a sídliště Studentská. Firma Stojaník Šumperk dále 

realizovala opravy komunikací v prostoru průmyslového areálu Vesecko. 

 Při opravách komunikací jsme s výše uvedenou firmou realizovali opravy komunikací 

i pro okolní obce a firmy. Celkové náklady oprav byly ve výši Kč. 370.000,-. 

 V okrajových částech města pracovníci Technických služby prováděli opravy 

komunikací drcenou živicí. Jedná se o opravy komunikací v lokalitě na Bukovině, 

v Dolánkách atd. 

 Mezi nejvýznamnější zakázku pro mimoměstské subjekty patřila rekonstrukce 

chodníku Na Kamenci – Výšinka pro SČVAK Turnov. Bylo provedeno kompletní 

odstranění stávajícího chodníku, a to včetně podkladních vrstev a odstranění starých 

obrubníků. Následně byly položeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě, pokládka nových 
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obrubníků a položení krytu chodníku ze zámkové dlažby. Cena zakázky činila 

Kč.374.000,-. 

 Druhou významnou zakázkou byla pokládka nových živičných povrchů chodníků na  

Daliměřicích. Práce byly prováděny pro firmu Liška, zemní práce, s. r. o., která zde 

realizovala rekonstrukci energetických sítí a veřejného osvětlení. Cena zakázky činila 

Kč 462.000,-. 

 Zajišťovali jsme také opravy komunikací a překopů pro místní firmy. Například pro 

firmu SČVAK Turnov byly realizovány opravy komunikací po inženýrských sítích za 

hodnotu díla Kč 126.000,-. Dále jsme opravili komunikace pro firmu SOLSATS,  

a to za Kč 172.000,-. Drobné opravy pro místní občany jsme realizovali na objednávku.  

 

Celkové výnosy střediska komunikace byly za rok 2015 ve výši Kč 4.782.000,- 

 

6.2 Odpady 

Na středisku odpady jsme se zaměřovali na zajištění svozu komunálního odpadu, a to nejen 

v Turnově, ale i přilehlých obcích – Jenišovice, Ohrazenice a Rakousy. V roce 2015 vozidla na 

přepravu odpadu pravidelně vyvážela následující počet jednotlivých druhů nádob: 

 287 kusů nádob o objemu 1.100 litrů 

 286 kusů nádob o objemu 240 litrů 

 3.469 kusů nádob o objemu 110 litrů 

 2.316 kusů odpadových pytlů 

Za sledovaný rok 2015 bylo svezeno celkem 5.503 tun komunálních a objemných odpadů. 

Dopravu odpadů jsme zajištovali pomocí třech vozidel s velkokapacitními kontejnery, kterých 

máme celkem 58 kusů. Část kontejnerů byla využívána na sběrném dvoře na Vesecku, kam 

občané umisťují vytříděné složky dle jednotlivých druhů odpadů. Zbylá část kontejnerů byla 

umístěna v prostoru společnosti v Sobotecké ulici a využívána k dopravě pro místní firmy a 

občany, kteří si naši službu objednávali. 

Zajišťování vývozu odpadkových košů probíhalo dle sjednaných intervalů. Na území města 

Turnova je rozmístěno 274 košů. Vývoz 39 košů jsme zajišťovali pro externí firmy. 
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Například pro Kulturní centrum Turnov, s. r. o., společnost BusLine, a. s., atd. Celkem jsme se 

starali o vývoz 313 košů. V případě potřeby jsme také zajišťovali opravy těchto košů. Při větším 

rozsahu poškození, proběhly jejich výměny. 

Ve sledovaném období naše společnost prováděla svoz bioodpadu v určených lokalitách, a to 

ve sjednaných intervalech. V průběhu roku 2015 došlo k navýšení počtu bioopopelnic 

z původních 592 na současných 920 kusů. Tyto nádoby byly vysypávány na kompostárně na 

Malém Rohozci, kde jsme takto odložili 425 tun bioodpadu. Svoz bioodpadu byl prováděn i 

pro obce Ohrazenice a Hrubá Skála. Na zpracování biologicky rozložitelného materiálu 

používáme míchací vůz značky SEKO s traktorem NEW HOLLAND. 

Obr. č. 3 Zrekonstruovaná kompostárna na Malém Rohozci 

 

Foto: Technické služby Turnov 

V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce kompostárny na zpracování bioodpadů na Malém 

Rohozci. Otevření se uskutečnilo od 1. července 2015, a její kapacita je nastavena na zpracování 

2.700 tun bioodpadu za rok. Nová kompostárna přijímá bioodpady jak od místních občanů a 

firem, tak i od obcí a firem z okolí. Rovněž je zde přijímán odpad z údržby městské zeleně. 

Kompostárna využívá moderní technologie zpracování bioodpadů za přispění řízeného 

provzdušňování. Za 2. pololetí roku 2015 jsme na kompostárnu přijali 963 tun bioodpadu a 

navštívilo jí celkem 2.641 občanů. První vyrobený kompost byl prodán v měsíci říjnu pod 
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obchodním názvem „TURNOVSKÝ KOMPOST – organické hnojivo“. Po dobu výstavby 

kompostárny byl bioodpad odebírán na sběrném dvoře na Vesecku. 

Další významnou činností střediska odpady byl provoz sběrného dvora Vesecko, který byl 

občany i firmami hojně využíván. Většinu odpadu mohli občané Turnova (po prokázání 

totožnosti), odkládat zdarma. Jedná se zejména o druhotné suroviny - papír, plast, sklo, železo 

či objemný odpad, který nelze uložit do popelnic. V neposlední řadě zde mají občané možnost 

ukládat nebezpečné druhy odpadu – barvy, ředidla. V rámci zpětného odběru je zde možné 

uložit i nefunkční elektrospotřebiče. 

Ostatní odpady byly přijímány za úhradu, a to dle platných ceníků. Jedná se především o 

stavební odpady – stavební suť, asfaltová lepenka, eternit apod. 

V roce 2015 byl zaznamenán nárůst návštěvnosti. Sběrný dvůr Vesecko navštívilo za rok 2015 

celkem 17.327 občanů. Za rok 2014 to bylo 16.602. Finanční náklady na provoz sběrného dvora 

činily Kč 1.134.000,-. V roce 2014 Kč 1.104.000,-. 

Obr. č. 4 Sběrný dvůr Vesecko 

 

Foto: Technické služby Turnov 
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Obr. č. 5 Kontejnery na separovaný odpad 

 

Foto: Technické služby Turnov 

V oblasti separovaného odpadu jsme zajišťovali svoz kontejnerů na směsný plast, papír a sklo. 

Na katastru Turnova je vybudovaná síť 64 separačních míst, na kterých je umístěno 311 kusů 

kontejnerů. Separovaný odpad jsme sváželi i pro externí firmy, drobné podnikatele a okolní 

obce, a to v rozsahu 172 kusů nádob. Celkem jsme tedy zajišťovali svoz 483 kontejnerů. Za rok 

2015 bylo vyseparováno 926 tun odpadu, v roce 2014 to bylo tun 871. Výše uvedené množství 

separovaných odpadů ukazuje, že meziročně došlo k navýšení vyseparovaných složek, což 

svědčí o správném přístupu občanů.  

O tom, že systém odpadů je nastaven dobrým směrem, vypovídala i skutečnost, že Město 

Turnov v červnu 2015 obdrželo, v rámci celostátní konference Odpady a obce 2015 druhé místo 

v soutěži “O křišťálovou popelnici“ za rok 2014. V prestižním celostátním klání byly obce 

hodnoceny podle dosažených výsledků v třídění a podle aktivit v oblasti nakládání 

s komunálním odpadem. Soutěž byla určena všem obcím zapojeným do systému EKO-KOM. 

V roce 2015 fungoval motivační systém v oblasti tříděných odpadů pro obyvatele Turnova. 

Každý občan, který se na odboru životního prostředí registroval, obdržel kód a pytle na odpad. 

Po celý měsíc lidé shromažďovali papír, plast, tetrapack a kovy do barevných pytlů, na které 

nalepili štítek s kódem. Takto označené pytle každou první středu v měsíci odložili před svůj 

dům/byt a naši zaměstnanci provedli svoz a evidenci těchto pytlů. Za každý kilogram 
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vyseparovaných druhotných surovin občané obdrželi slevu, která jim bude odečtena z poplatku 

na příští kalendářní rok. Níže uvedený obrázek zobrazuje slevu za 1 kg vytříděného druhu 

odpadu. V systému se v roce 2015 registrovalo 1.169 účastníků, svezeno bylo 23.893 pytlů. 

 

Celkové výnosy střediska odpady činily v roce 2015 Kč 26.220.000,- 

 

6.3 Veřejné osvětlení 

Středisko veřejné osvětlení v sobě zahrnovalo činnost provozu veřejného osvětlení, a to na 

území celého města Turnova, kde bylo provozováno 2.555 světelných zdrojů.  

V rámci tohoto střediska jsme také prováděli instalaci vánoční světlené výzdoby, umístěné na 

stožárech veřejného osvětlení a vybraných stromech ve městě. Veškerá instalace probíhala 

pomocí montážní plošiny. 

Pro mimoměstské subjekty jsme zajišťovali údržbu stávajícího veřejného osvětlení, a to pro 

obce Ohrazenice, Hrubá Skála či Radvánovice. 

Mezi práce, realizované v roce 2015 pro Město Turnov patří rozšíření veřejného osvětlení 

v lokalitách na Výšince a Károvsku. 

Významné práce, realizované v roce 2015 pro externí firmy: 

 Vybudování veřejného osvětlení Na Kamenci (Eurovia Liberec) Kč     65.000,- 

 Vybudování veřejného osvětlení v Rovensku p. Troskami (SOLSATS) Kč   172.000,- 

 Osvětlení okružní křižovatky Vesecko (ŘSD Liberec) Kč   142.000,- 
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Kromě těchto velkých zakázek naši pracovníci střediska veřejného osvětlení zajišťovali i různé 

montážní práce, za pomoci montážní plošiny na automobilu značky AVIA. A to jak pro místní 

občany, tak i externí firmy, a to dle jejich přání a požadavků. 

Celkové výnosy střediska veřejné osvětlení činily v roce 2015 Kč 1.870.000,- 

Obr. č. 6 Osvětlení okružní křižovatky Vesecko 

 

Foto: Technické služby Turnov 

6.4 Čistota města 

Středisko čistota města zahrnuje pravidelný úklid dle schválených harmonogramů a úklidových 

plánů, a to jak komunikací, tak i chodníků a parkovišť a přilehlých prostor ve městě. Čištění 

probíhalo pomocí strojů i ručně. Strojní čištění komunikací bylo zajišťováno pomocí 3 

zametacích vozů a 1 auto kropice, kterou jsme využili i v parném létě na kropení rozpálených 

ulic. Na ruční čištění města, které se provádělo ve špatně přístupných místech, která nejdou 

uklízet strojně, jsme využívali jak naše zaměstnance, tak i nezaměstnané vedené na úřadu práce. 

V rámci čistoty města byl zajišťován úklid psích exkrementů, ke kterému jsme využívali 

motocykl značky YAMAHA s vysavačem. A to 2 – 3 dny v týdnu. 

Kromě zajišťování čistoty pro Město Turnov, jsme prováděli i čištění komunikace pro externí 

subjekty. Například pro společnost Kamax, s. r. o., Preciosa, a. s., Šroubárna Turnov, a. s či 



 
  

19 
 

Sklostroj Turnov, CZ, s. r. o. Z okolních obcí můžeme jmenovat Obec Ohrazenice, Kacanovy, 

Karlovice, Bílá, Rovensko pod Troskami. 

Středisko rovněž zajišťovalo zimní údržbu místních komunikací, a to dle schváleného plánu 

zimní údržby Radou města. Starali jsme se o 80 kilometrů komunikací. 

Obr. č. 7 Zimní údržba místních komunikací 

 

Foto: Technické služby Turnov 

Během sledovaného období jsme prováděli úklid pouze vybraných komunikací v centru města, 

a to dle konkrétních požadavků Města Turnova. Většinou v intervalech 1 x za 14 dnů. Úklid 

ostatních komunikací byl proveden ve sjednaných intervalech, v měsíci červnu a v měsíci září. 

Před zimním obdobím jsme provedli úklid listí, a čistili kanalizační vpusti. Po zimním období 

jsme provedli celkový úklid všech komunikací od zbytku posypových materiálů, včetně 

chodníků a veřejných prostranství pomocí zametacích vozů, a dle schváleného plánu. Vzhledem 

k mírné zimě byly zameteny cyklostezky, aby je mohli občané v předstihu využívat. 

Během zimního období jsme spotřebovali celkem 87 tun posypové soli a 154 tun inertního 

materiálu (drť, písek). Některé komunikace sypeme solí, některé inertním materiálem nebo 

pouze plužíme. Způsob údržby komunikací byl stanoven Plánem zimní údržby. 
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Zimní údržba byla zajišťována z větší části pro Město Turnov. Ze zbylé části pro Obec 

Ohrazenice, Kacanovy, Modřišice, místní firmu Kamax, s. r. o, Trimu, s. r. o., společnost 

BusLine, a. s., Kulturní centrum Turnov, s. r. o. a pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje.  

Celkové výnosy střediska čistota města za rok 2015 činily Kč 6.316.000,- 

6.5 Hřbitovy 

Do střediska hřbitovy spadá správa a údržba 7 hřbitovů na území města Turnova. A to v těchto 

lokalitách:  

 Bukovina 

 Hruštice 

 Hruštice – Urnový háj 

 Mariánské náměstí 

 Mašov 

 Nudvojovice 

 Pelešany 

 

Na výše vyjmenovaných hřbitovech je umístěno 3.245 hrobů, z toho 2.778 placených, 467 

neplacených nebo opuštěných. Provozujeme i Kolumbárium na Mariánském náměstí, kde je 

umístěno 96 skříněk na urny. Všechny jsou v současné době využívány. 
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Obr. č. 8 Hřbitov na Mariánském náměstí 

 

Foto Technické služby Turnov 

 

Celkové výnosy střediska hřbitovy za rok 2015 činily Kč 1.811.000,- 
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6.6 Plakátování 

Výlep plakátů zajišťujeme na celém území města Turnova. V centru je rozmístěno celkem 20 

kusů plakátovacích tabulí. V okrajových částech města pak dalších 12. Výlep plakátů probíhal 

vždy 2x v týdnu – v úterý a v pátek. V rámci tohoto střediska probíhala také pravidelná údržba 

plakátovacích ploch či případná oprava. 

 

 

 

Obr. č. 9 Plakátovací plochy umístěné ve městě 

 

Foto: Technické služby Turnov 

 

 

 

 

Celkové výnosy střediska plakátování činily za rok 2015 Kč 382.000,- 
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6.7 Veřejné záchody 

V rámci tohoto střediska jsme měli na starost provoz veřejných WC umístěných ve městě. A to 

ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží a na Mariánském hřbitově. 

 

 

Obr. č 10 veřejné WC Skálova ulice

 

Foto: Technické služby Turnov 

 

 

Celkové výnosy střediska veřejné záchody za rok 2015 činily Kč 813.000,- 

 

 

 

Výnosy všech středisek za rok 2015 byly ve výši Kč 42.220.000,-  
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7. Audit společnosti za rok 2015 

Audit společnosti za rok 2015 pro nás vypracovala společnost AT - audit, s. r. o., Andělská 

Hora zastoupená Ing. Jarmilou Bartošovou. Audit byl předán místostarostce města Mgr. Janě 

Svobodové. 

 

 

Výrok auditora zní: 

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti 

Technické služby Turnov, s.r.o. k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

Výrok auditora tedy zní: ,,Bez Výhrad“ 
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8. Návrh na rozdělení zisku společnosti 

Tab. č. 1 Návrh na rozdělení zisku společnosti 

Položka Částka v korunách 

Hospodářský výsledek po zdanění 2.056.311,12                             

Min. 5% převod do rezervního fondu 103.000,00 

Převod do sociálního fondu          310.000,00                        

Zbytek ponechat nerozdělen               1.643.311,12                

 

                                                                                   Zdroj: autor 
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9. Pořízení nové techniky v roce 2015 

Obr. č. 11 Nové vozidlo na svoz komunálních odpadů – značky MAN 

 

Foto: Technické služby Turnov 

Obr. č. 12 Nové vozidlo na svoz odpadů nosič kontejnerů –Mitsubishi FUSO 

 

Foto: Technické služby Turnov 
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10. Zpráva o ovládající osobě 

Zpráva statutárního orgánu Technické služby Turnov, s.r.o.,  

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 

a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou dle ust. § 82 ZOK  

za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

Oddíl  I. 

PROPOJENÉ OSOBY 

Ovládaná osoba 

Obchodní firma:     Technické služby Turnov, s.r.o.  

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov 

IČ:  25 26 02 60 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddílu C, vložka 10816 dne 11.11.1996   

Ovládaná osoba je obchodní společností s následujícím předmětem činnosti: 

 Silniční motorová doprava nákladní, 

 Opravy silničních vozidel 

 Truhlářství, podlahářství 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

 Výroba hnojiv 

 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 Poskytování technických služeb 

 Specializovaný maloobchod 

 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 

 

Ovládající osoba 

Ovládající osobou je jediný společník Město Turnov, Antonína Dvořáka 334, 511 01 Turnov, 

IČ 00276227 

 

Ostatní ovládané osoby  

 

* Městská teplárenská Turnov, s.r.o., Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov, IČ 25259661 

* Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 511 01 Turnov, IČ 25958941 

* Městská sportovní Turnov, s.r.o., Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, IČ 25941640 
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Jako statutární orgán prohlašuji jménem ovládané osoby, že mimo výše uvedených subjektů 

oznámených mi ovládající osobou, mi nejsou známy žádné další osoby, které by byly ovládány 

ovládající osobou. Rovněž mi nejsou známy ani jiné ovládající osoby, jenž by naší společnost 

ovládaly. 

 

 

 

Oddíl  II. 

VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 

Struktura vztahů mezi výše uvedenými osobami: 

Ovládající osoba je jediným společníkem ve společnostech uvedených v oddílu I.  

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti zakládající 

jakékoli kapitálové propojení mezi ovládanou osobou a některou z ostatních ovládaných osob 

(tj., že by ovládaná osoba byla majetkovým podílníkem v jiné ovládané osobě). 

 

Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů:  

Ovládaná osoba poskytuje občanům města Turnova, ovládané osobě, případně dalším 

subjektům služby uvedené v předmětu činnosti v oddílu I. 

 

Způsob a prostředky ovládání: 

Ovládající osoba disponuje obchodním podílem tak, jak je uvedeno v předchozím oddílu. 

Jmenuje statutární orgán a dozorčí radu. 

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobami 

ovládanými: 

Ovládající osoba má s ovládanou osobou následující smlouvy: 

 Smlouvu o poskytování služeb  

 Smlouvu na svoz a likvidaci odpadů 

 Smlouvu na provoz kompostárny 

 Smlouvu o pronájmu souboru movitých a  nemovitých věcí 

 Smlouvu na pronájem kompostárny 

 Smlouvu na údržbu terminálu  

 Smlouvu na údržbu hřišť 

 

Mimo výše uvedených smluv zajišťuje ovládaná osoba pro ovládající osobu práce na základě 

samostatných objednávek nebo dílčích smluv. 

Ceny za poskytované služby, práce a nájmy jsou stanoveny za cenových podmínek obvyklých 

v běžných obchodních vztazích. 
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V roce 2015 poskytla ovládající osoba ovládané osobě dotaci na pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku – kontejneru na odpady ve výši Kč 96.960,-. 

Pro ostatní propojené osoby poskytuje ovládaná osoba objednané služby, převážně v oblasti 

odvozu odpadu za ceny obvyklé v běžných  obchodních vztazích. 

 

Posouzení skutečnosti, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání 

podle §§ 71 a 72 ZOK: 

V souvislosti s výše uvedeným statutární orgán nezaznamenal za účetní období od 1.1.2015 do 

31.12.2015  žádnou újmu, která by vznikla ovládané osobě. Protiplnění poskytovaných plnění 

bylo prováděno výhradně finančním vypořádáním bez zvýhodnění či znevýhodnění jakékoliv 

strany. 

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že si není vědom uzavření žádné ze smluv či přijetí 

opatření, na jejichž základě by došlo ke znevýhodnění či zvýhodnění anebo k újmě ovládané 

osoby, jakož i k újmě některé z ostatních ovládaných osob. 

 

 

Zhodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou 

a ze vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající 

osobou: 

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve vztazích převládají pro ovládanou osobu 

výhody, neplynou z nich žádná relevantní rizika. Ke vzniku újmy k tíži ovládané osoby 

v účetním období nedošlo, proto nebude aplikován § 71, případně § 72 ZOK, o vyrovnání újmy.  

 

 

Oddíl  III. 

Závěr 

 

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby dne 26 února 2016. Bude 

předložena valné hromadě společnosti k projednání spolu s účetní závěrkou a v zákonném 

termínu bude zveřejněna způsobem shodným s uveřejňováním účetní závěrky. 

  

 

 

 

 _____________________ 

 Libor Preisler 

 jednatel společnosti        
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11. Závěr – návrh na usnesení 

a) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. 

schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, 

s.r.o. za rok 2015 

b) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. 

schvaluje rozdělení zisku společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2015 dle 

návrhu. 

c) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. bere 

na vědomí zprávu o ovládané a ovládají osobě za rok 2015. 

d) Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. bere 

na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. za rok 2015. 
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