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2. Úvod
Rok 2017 se pro Technické služby Český Brod, p. o. (dále jen TS) nesl v duchu kvalitně
odvedené práce všech zaměstnanců, efektivního využití techniky a strojů, ale také
hospodaření v rámci svého rozpočtu.
V rámci zřizovací listiny přibyly TS nové činnosti, jako např. dovoz stravy pro školní
jídelnu, s čímž souviselo i pořízení nového vozu značky Renault Master, další činností je
likvidace plevelů pomocí nového stroje, jehož nákup máme naplánovaný na léto 2018.
Stejně jako v předešlých letech, se Technické služby aktivně podílely na zajištění
jednotlivých akcí města, jako je posvícení, vánoční advent nebo volby.
V letošním roce jsme podali žádost na dotaci na nákup elektromobilů, čímž započala
nová etapa ve snižování nákladů.
I v roce 2017 Technické služby Český Brod získaly značku ETHNIC FRIENDLY
zaměstnavatel, která je určena pro firmy, jenž přistupují ke všem svým zaměstnancům
rovnocenně a bez jakýchkoliv diskriminací.

3. Základní identifikační údaje
Název
Právní forma
Zřizovatel
Sídlo
IČ
DIČ
Kontakt

Statutární zástupce
Hlavní ekonom

Technické služby Český Brod
příspěvková organizace
Město Český Brod
Palackého 339, 282 01 Český Brod
008 75 180
CZ00875180
Tel.: 321 677 186
E-mail: technicke@tsceskybrod.cz
Web: http://www.tsceskybrod.cz/
ID datové schránky: g7jmgfa
Ing. Miroslav Kruliš
Jana Kozibrátková

Obr. 1: Pohled na budovu Technických služeb
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4. Přehled činností TS
Ze zřizovací listiny vyplývají tyto hlavní činnosti TS:
-

-

-

-

Údržba zeleně: zahradnické práce, ošetřování rostlin a keřů, sečení travnatých ploch,
škarp a zelených ploch, strojová likvidace plevelů na chodnících a místních
komunikacích
Odpadové hospodářství města: svoz tříděného, směsného a bio odpadu svozovými
vozy, likvidace černých skládek, prodej nádob na komunální a bio odpad, odvoz
veškerého odpadu v souladu s uděleným povolením
Správa místního hřbitova: zajištění hřbitovních služeb, vč. údržby a provozu obřadní
síně, údržba hrobů významných rodáků města v souladu s nařízením Rady města
Správa veřejného osvětlení: instalace nového VO, včetně údržby instalace a péče
o reklamní poutače na VO
Zimní údržba: údržba komunikací, vč. chodníků a likvidace sněhových převisů či ledu
Správa majetku ve vlastnictví města: vyklízení budov, malířské práce, natěračské
práce, údržba budov ve vlastnictví města, čištění dešťové kanalizace a kanálových
vpustí, správa městského WC
Údržba komunikací: čištění komunikací ve správě Středočeského kraje, čištění pomocí
kropicího vozu
Jiné: výkopové práce, výškové práce za pomoci vysokozdvižné plošiny, svářečské a
drobné instalatérské práce, vedení protipovodňového družstva, podílení se na akcích
města

5. Přehled hlavních aktivit
5.1 Administrativa
Stejně jako v předchozích letech se počet administrativních pracovníků ani pro letošní
rok nijak nezměnil.
Administrativní pracovníci zajišťují chod celých technických služeb. Díky nim je
zajišťována ekonomika celé organizace, personalistika i mzdové účetnictví. Pro občany
zajišťujeme uzavírání jednotlivých smluv v rámci odpadového hospodářství.
Nesmíme zapomínat ani na potřebu zajišťování komunikace s obyvateli města, díky
kterým se dozvídáme o problémech s veřejným osvětlením, zimní údržbou, nebo ohledně
odpadového hospodářství.
Ředitel organizace
Ekonom
Mzdová účetní
Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr

Ing. Miroslav Kruliš
Jana Kozibrátková
Jaroslava Slavíková
Lenka Kovářová
Marcela Dubová

Jediná změna týkající se administrativních pracovníků nastala v září 2017, kdy
nastoupila nová zaměstnankyně – Marcela Dubová na již stávající pozici správce sběrného
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dvora. Mezi její pracovní náplň dále patří práce odpadáře, řešení dotací a projektů, ale také
monitorovací zprávy.

5.2 Údržba města
Údržbou města, která zahrnuje několik různých úkonů, se zabývá 9 zaměstnanců
pracujících na hlavní pracovní poměr. V letošním roce byl přijat jeden zaměstnanec, který se
kromě sečení traktorem se žacím ramenem velmi dobře osvědčil i při jízdách svozovým
autem, ale také při zajištění pravidelného svozu odpadu z odpadkových košů a
kontejnerových míst umístěných v ulicích Českého Brodu.
5.2.1 Zimní údržba
Zimní sezóna 2017 nastala pro TS na začátku prosince 2016 a nutno říci, že byla
náročnější, než v předešlém roce. Zejména v lednu byly frekvence výjezdu pracovníků
nejčastější, absolvovali jich celkem 14. Díky častému náledí a ledovce bylo použito přes 60
tun posypové soli.
V dalších měsících nebyla zima tak intenzivní a pracovníci se mohli věnovat i dalším
činnostem, jako např. oprava výtluků, údržba dřevin, vyřezávání náletů, úklid města, ale
i likvidace odpadků v rámci malých černých skládek.
Mimo výše zmíněné úkony se zaměstnanci v zimním období podíleli také na údržbě
toků Šembery, jejích břehů a přilehlých zákoutí, odstraňování nánosů pod mosty, které se
staly povinností údržby právě TS v součinnosti s bezpečnostním ředitelem města.
Náklady na zimní údržbu:
Mzdy a pohotovost
Posypová sůl
Náklady PHM
Celkem

18 výjezdů
61,5 tuny
712 l nafty

Obr. č. 2 a 3: Technika připravená k zimní údržbě
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290 060 Kč
148 689 Kč
20 292 Kč
459 041 Kč

5.2.2

Likvidace výtluků na místních komunikacích
Stejně jako v předešlých letech, i letošní začátek roku věnovali zaměstnanci
především likvidaci výtluků na místních komunikacích.
Díky použití speciální nemrznoucí směsi, je možné opravy na zpevněných
komunikacích s živičným povrchem provádět při teplotách až do – 12 °C, ale také za deště.
Touto metodou jsme vyspravili v období leden až březen výtluky v ulicích: B. Smetany,
Náměstí Husova, náměstí Arnošta z Pardubic, Komenského, Na Cihelně, Wolkerova,
Štolmířská aj.
S lepšícím se počasím jsme začali opravovat výtluky i na nezpevněných cestách,
jejichž povrch je tvořen zejména štěrkopísečným základem. K opravě takových výtluků
používáme recyklát, kamenný prach či štěrk, který utužujeme za pomoci UNC s válcem.
Tímto způsobem jsme likvidovali výtluky v ulicích Na Bělidle, Na Prutě, U Dráhy, Za Drahou,
nebo Nábřežní.
Náklady na likvidaci výtluků:
Nemrznoucí směs
Recyklát, kamenný prach, štěrk
Celkem

9 palet

Obr. č. 4: Likvidace výtluků

151 129 Kč
85 000 Kč
236 129 Kč

Obr. č. 5: Souprava pro ochranu komunikací

5.2.3 Oprava vodorovného a svislého dopravního značení ve městě
Vodorovné i svislé dopravní značení se provádí na základě požadavků odboru dopravy
města.
Vodorovné dopravní značení se v letošním roce provádělo ve 3 termínech – v květnu,
v srpnu a v září po místních komunikacích v Českém Brodě a Liblicích.
Svislé dopravní značení jsme instalovali v průběhu celého roku. Na základě požadavků
města jsme realizovali značení v ulicích Na Cihelně, Želivského, Štolmířská. Dále jsme se
zabývali výměnou poškozeného značení způsobeného dopravní nehodou, příp. vandalismu.
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TS se podílely i na uzavírkách a objížďkách v lokalitě Štolmíř, kde probíhala oprava
komunikace v úseku Štolmíř – Žitomířská a objížďka přes Kounice.
Náklady na vodorovné a svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
Oprava nástřiku
Oprava vandalismu
Svislé dopravní znační
Celkem

97 000 Kč
22 000 Kč
42 000 Kč
65 000 Kč
226 000 Kč

Obr. č. 6: Instalace dopravního značení

Obr. č. 7: Uzavírka na Štolmíř

5.2.4 Značení jednotlivých ulic
I v letošním roce jsme aktualizovali značení jednotlivých ulic. Vlivem nepříznivých
povětrnostních podmínek, ale také vandalismu jsme provedli opravy v celkové částce 8 500
Kč.
Obr. č. 8: Značení ulic
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5.2.5 Správa dětských hřišť
Jako každý rok, i letos byla všechna hřiště podrobena revizi dle Českých státních
norem. Předmětem revize bylo 8 dětských hřišť pro malé děti a oplocená sportovní hřiště –
Na Cihelně 1, Na Cihelně 2, Nábřežní, Sadová, Ve Staré vsi, Za Svitavkou, Husovo náměstí a
Štolmíř.
Dětská hřiště jsou udržovaná a průběžně opravovaná pracovníkem TS panem
Jaroslavem Líbalem, který je proškolen v souladu s předpisy a zákony. Všechny opravy jsou
vedeny v Pracovním deníku oprav, který je umístěn u správce hřišť – pana Jaroslava Líbala.
V tomto roce jsme se věnovali zejména kačírkovým dopadovým plochám a v rámci
údržby jsme prováděli její urovnání a přehrnování tak, aby bylo zabráněno odnosu materiálu
a vzniku pevné krusty, která omezuje účinek dopadové plochy.
Dalším úkolem pro letošní rok bylo aktualizovat nově osazené provozní řády na všech
dětských hřištích. V těchto řádech je kladen důraz především na používání herních prvků po
dešti, při námraze nebo v horkých letních měsících a tím minimalizovat případné úrazy
návštěvníků.
Na základě dotace, kterou získalo město Český Brod, jsme v parku u pivovarského
rybníka instalovaly nové pískoviště a v ulici Na Škvárovně jsme se podíleli na vybudování
nového workoutové hřiště.
Obr. č. 9: Nově vybudované pískoviště

Obr. č. 10: Dětské hřiště ve Staré Vsi

5.2.6 Čištění města
Každý den mohou obyvatelé Českého Brodu v ulicích potkat zaměstnance TS, který
má za úkol sběr odpadu. Od začátku jara je tato pozice posílena o pracovníky vykonávající
veřejně prospěšné práce (dále VPP), na které dohlíží kmenový zaměstnanec TS. Tito
pracovníci sbírají odpad na okrajích městských částí, ve škarpách i odlehlých zákoutí.
Sběr a likvidace exkrementů ve městě probíhá 1x za měsíc včetně zimního období,
provádí ho 1 pracovník za pomoci čtyřkolky Honda se sací nástavbou.
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Čištění města však nezahrnuje pouze ruční sběr odpadků, ale také mechanické čištění
komunikací. Toto čištění probíhá na základě sestaveného harmonogramu, ale také dle
aktuálních potřeb.
Čištění průtahových komunikací v majetku Středočeského kraje a ve správě SÚS
proběhlo v roce 2017 pouze 1x – v dubnu. Na čištění se podílely i TS.
Úklid místních komunikací
Sběr odpadků ve městě
Sběr a likvidace exkrementů ve městě
Celkem

414 600 Kč
91 000 Kč
55 800 Kč
561 400 Kč

Obr. č. 11 a 12: Vozy čisticí techniky

5.2.7 Údržba parkových a zelených ploch, likvidace listí a náletů
Technické služby udržují parkové a jiné zelené plochy o celkové výměře 193 275 m2
(k 31. 12. 2017).
Údržbou těchto ploch se v letošním roce zabývali 4 zaměstnanci za pomoci
malotraktoru Ethezie a křovinořezu. Sečení cyklostezek a škarp provádíme traktorem se
žacím ramenem.
Dalším úkolem je zalévání květin na náměstích, včetně zalévání stromů, které je
prováděno v horkých letních měsících za použití kropicího a čistícího vozu.
Přehled prací konaných v průběhu roku
Březen
Duben – září
Říjen – listopad

odstranění náletů, úprava zeleně kolem polních cest, cyklostezek a
komunikací při výjezdu z města pro bezpečnější silniční provoz
sečení parkové zeleně, škarp a cyklostezek, od června pak zalévání výsadeb a
stromů
likvidace spadaného listí
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Přehled sečení
Český Brod
Liblice
Štolmíř
Zahrady
Celkem

138 718 m2
6 850 m2
47 724 m2
1 500 m2
194 472 m2

Náklady na sečení parkových ploch
Náklady na 1 sečení
Průměrné náklady na 1m2 sečení
Celkové náklady na sečení za rok 2017

410 336 Kč
2,11 Kč
2 051 680 Kč

Náklady na zalévání
Zalévaní stromů a keřů
Zalévaní květin a stromů na náměstí
Celkem

voda použita ze Šembery – 0 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč

Obr. č. 13: Údržba zeleně

Obr. č. 14: Zakládání okrasného záhonu

5.2.8 Akce ukliďme Pošembeří
Již po šesté se žáci základních škol, studenti gymnázia, ale i dobrovolníci žijící v dané
lokalitě zapojili do akce, jejímž cílem je vyčistit veřejné prostory od odpadků v co největší
možné míře.
Letošní úklid probíhal v termínu od 29. 3. do 13. 4. 2017. Technické služby se
postaraly o odvoz nashromážděných odpadků a jejich likvidaci.
Díky otevření nového sběrného dvora v Liblicích, kde může každý občan Českého
Brodu uložit odpad zdarma, se vznik černých skládek nijak nenavýšil.
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5.3 Odpadové hospodářství města
Odpadovému hospodářství se v roce 2017 věnovalo 7 pracovníků, kteří se starají
o správný a bezproblémový chod svozu komunálního odpadu, bioodpadu a svozu komodit.
I nadále zaměstnáváme 2 zaměstnance na Dohodu o provedení činnosti, kteří mají na starost
chod sběrného dvoru v Liblicích. Kontrolou, projekcí a dotacemi se zabývá již výše zmíněna
paní Marcela Dubová.
Cílem odpadového hospodářství města je i nadále snižování nákladů, efektivní třídění
jednotlivých komodit, ale i kontrolní činnost. Z toho také vyplývá výše poplatků za odpady
pro občany Českého Brodu.
Dle usnesení Zastupitelstva města na zasedání v prosinci 2016 byl na základě kalkulací
pro svoz a likvidaci odpadu zvýšen poplatek pro občana na částku 552 Kč, poplatek
podnikatelů zůstal nezměněn, cena záleží na objemu odevzdaného odpadu.
Vývoj vyprodukovaného komunálního odpadu na občana

Směsný a objemný odpad (kg)
400
200
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Směsný a objemný odpad (kg)

5.3.1 Třídění komodit
V roce 2017 byla využita dotace z Operačního programu životního prostředí na
vybudování dvou míst podzemních kontejnerů, které jsou umístěny na náměstí Arnošta
z Pardubic a náměstí Husově. Tyto kontejnery byly v prosinci 2017 předány do správy a
užívání TS se zárukou 60 měsíců.
V průběhu roku byla připravena i dotace na nákup 600 ks nádob o objemu 240 l na
papír a plast určených do domácností občanů. A dále nákup 30 ks nádob pro uložení
plechovek a rostlinných olejů. Dotace podána v únoru, vyhodnocení trvá cca 4 měsíce.
Také v roce 2017 se optimalizují místa pro tříděný odpad, počet kontejnerů se
navyšuje podle potřeby, ale také dle zástavby a rozvoje města.
Nově se od prosince 2017 za vytříděný plast, který vozíme do firmy RELIMEX s.r.o.
platí 850,- Kč za odevzdanou tunu.
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Počet sběrných míst k 31. 12. 2017
Sběrné místo
Český Brod
Liblice
Štolmíř
Zahrady
Celkem

Počet hnízd
58
12
2
1
73

Přehled tříděných komodit za rok 2017
Komodita

Počet nových
nádob

Celkový počet
k 31. 12. 2017

Papír
Plast
Sklo
Kovy
Olej
Tetrapaky
Textil

Vytříděno
(t)

125
151
90
19
12
64
18

Odměna za
vytříděné
komodity
502 566 Kč
621 262 Kč
182 687 Kč
69 330 Kč
9 360 Kč
27 613 Kč
0Kč

194,115
136,659
111,51
15,227
1,34
6,459
36,396

Vývoj třídění jednotlivých komodit za posledních deset let
Množství
2007
vytříděných
komodit na
občana (kg)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Papír

5,95

22,00

22,07

24,17

23,32

22.92

26,27

29,19

31,15

28,03

27,91

Sklo barevné

8,30

18,52

11,60

14,89

15,87

14.36

7,35

11,09

8,66

10,55

11,33

6,22

3,58

3,01

5.36

4,57

7,25

5,45

5,15

4,7

13,62

17,94

20,23

23,92

18,64

19,61

19,63

17,67

19,64

0,75

0,56

0,30

0,73

0,79

0,95

0,88

0,74

0,93

1,16

0,80

0,69

1,07

0,19

1,59

1,78

2,19

250

210

222

212

213

200

150

164

Sklo bílé
Plast

7,08

9,97

Kartonový
obal
kovy+železo
Směsný a
objemný
odpad na
občana (kg)

300

369

249
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Obr. č. 15 a 16: Třídění jednotlivých komodit

5.3.2 Bioodpad
Svoz bioodpadu započal v roce 2017 dříve než v předchozích letech. Svážet bioodpad každý
týden jsme začali v květnu, svoz probíhá dle harmonogramu – každý týden až do listopadu.
I v letošním roce vozíme bioodpad do kompostárny v obci Radim. Ke svozu bioodpadu
využíváme svozový vůz MAN s hydraulickou rukou.
Přehled svozu bioodpadu v tunách
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Mobilní svoz +
shromažďovací místo
13,3
27,32
60,04
85,2
182,52
102,1
108,06
120,56
103,14
138,28
115,82
34,86
1091,2

Sběrný dvůr

0,468
5,044
5,205
3,975
6,619
6,911
3,118
2,260
7,080
1,960
1,260
43,90

Celkem
13,3
27,788
65,084
90,405
186,495
108,719
114,971
123,678
105,400
145,360
117,780
36,120
1 135,1

5.3.3 Sběrný dvůr
Veškerý dovezený odpad, který občané odevzdají ve sběrném místě odpadu a na
sběrném dvoře v Liblicích, je ukládán dle pokynů odpovědného pracovníka na určená místa
a je roztříděn na nejvyšší možný počet komodit. Díky tomu se zároveň snižují náklady na
ukládání komunálního odpadu na skládce v Radimi.
Snížení nákladů se projevilo i u komodit, které firmy odvážejí zdarma, bez jakýchkoliv
nákladů. Jedná se zejména o rostlinné a motorové oleje, polystyren, veškeré
elektrospotřebiče a bílou techniku, ale i dřevo, plechovky a drobný železný odpad.
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V rámci úspory nákladů především v zimních měsících je doplňování svozových vozů
odpadem ze sběrného dvoru, což vede ke snížení počtu cest vozů na skládku v Radimi. Tento
model se kladně projevil na úspoře spotřeby pohonných hmot. Tento způsob úspory se týká i
svozu bioodpadu.
Od roku 2016 se třídí také na městském hřbitově. Velkoobjemové kontejnery byly
zrušeny a nahradily je nádoby hnědé (bio) a černé (komunál) barvy o objemu 1 100 litrů.
Interval svozů
Komodita

Interval

Kam

Papír
Plast

1x týdně
1x týdně

CIUR a.s.
Relimex spol. s.r.o.

Železo
Bioodpad
sběrného místa

1-2x měsíčně
Elinor. s.r.o.
ze květen-říjen každý Kompostárna Radim
týden,
listopadduben 2x měsíčně
Odvoz suti, cihel,
Pískovna Horka
kamení, zeminy
Cihelna Klíma s.r.o.
Směsný,
objemný 2 x měsíčně
Skládka v obci Radim
odpad
Obaly od barev, 2-3x ročně
Profiodpady s.r.o.
barvy,
čisticí
prostředky
Pneumatiky
Pneuservis Jirkal
Jedlý olej a tuk
3 x týdně
Viking group s.r.o.
Kovy
3 x týdně v rámci David Fídler - sběrna
svozu košů
Sklo
1 x 10 týdnů
Sběrný dvůr Radim
Textil
dle
naplněnosti Dimatex, Textile Eco
kontejnerů
Dřevo
dle
naplněnosti SILVA CZ, s.r.o.
kontejnerů
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Odměna za
vytříděnou
komoditu
+1 Kč/kg
+0,50 Kč/kg, od
12/2017 - 850Kč/t
+ 3,10 Kč/kg
-150 Kč/t (bez DPH)

-250 Kč/t (bez DPH)
-895 Kč/t (bez
DPH)
-67 336 Kč/rok

0 Kč
+ 9 360Kč/rok
+ 3 Kč/kg
+ 200Kč/t (bez DPH)
0
+1 290Kč/rok

Obr. č. 17: Svoz bioodpadu

5.4 Veřejné osvětlení
Správě veřejného osvětlení se i v letošním roce věnují 2 zaměstnanci pracující v TS na
hlavní pracovní poměr.
V roce 2017 jsme se podíleli na výstavbě nového veřejného osvětlení (dále VO) v
areálu nemocnice v Bezručově ulici, kde jsme instalovali celkem 8 lamp VO, včetně napojení
na veřejné osvětlení v ulici Bezručova.
Dalším úkolem bylo vybudování VO v areálu mateřské školy MŠ Kollárova, kde jsme
instalovali 12 lamp VO s napojením přímo v objektu MŠ. Zde jsme také pokládali kabel do
výkopu a zprovozňovali čerpadlo ve studni.
Ve druhé polovině roku jsme se podíleli na akci EFEKT 2018, kde město Český Brod
získalo dotaci na úsporné lampy VO. Díky tomu byla prováděna výměna méně úsporných
lamp VO za lampy úspornější. Výměna se prováděla v ulicích města Český Brod, ale i
v Liblicích a Zahradách.
V ulici Českobrodská u železničního nadjezdu ve Štolmíři jsme instalovali 1 solární
lampu. Jedná se o nový typ svítidla bez potřeby elektrické energie, která nevyžaduje
napojení na kabely.
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Obr. č. 18: Realizace veřejného osvětlení

5.5 Správa hřbitova
Údržbou hřbitova se zabývá 1 pracovník, který je v TS zaměstnaný na Dohodu
o provedení činnosti. Na základě novelizaci Zákona o pohřebnictví byl přijat nový
zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, který v březnu 2017 úspěšně absolvoval Kurz
hrobníka. Tento zaměstnanec zastává funkci správce městského hřbitova.
V letošním roce jsme se věnovali celkové opravě a údržbě hrobů významných
českobrodských rodáků. Tyto hroby jsme osadili smaltovanými cedulemi, díky nimž se místo
zvýrazní pro veřejnost. Ve správě TS jsou také válečné hroby v ulici Na Malechově nebo
Žitomířská.

Obr. č. 19: Oprava Hrobového místa

5.6 Veřejně prospěšné práce
Pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce (dále VPP) jsme zaměstnávali
v období od 1. 3. do 30. 10. 2017. Náklady na tyto zaměstnance jsou hrazeny z dotací Úřadu
práce ČR v rámci dotační cyklů. TS hradí pouze zdravotní prohlídky a podílí se na poskytnutí
stravenek, které slouží i jako motivační prvek.
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V letošním roce byla Úřadem práce zavedená i Veřejná služba (dále VS), kdy osoby,
které projeví snahu o zvýšení příjmu vlastní prací, mohou takto ovlivnit výši stanovené částky
na živobytí a opakovaných dávek.
Přehled nákladů na VPP a VS
Počet
VPP
VS
Celkem

5
10

Celkové náklady
845 338 Kč
0 Kč
845 338 Kč

Pracovníky VPP a VS jsme zapojovali při údržbě města, především na čištění města, od
září pak na likvidaci spadaného listí.
Obr. č. 20: Pracovník při úklidu listí na hřbitově
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6. Lidské zdroje
Hlavním úkolem je kvalitativně zlepšovat znalosti zaměstnanců na základě absolvování
školení, kurzů a seminářů. Zaměstnanci technických služeb se zúčastňují požadovaných školení
nutných pro vykonávání jejich činnosti. Jedná se o bezpečnostní školení, školení s užíváním
jednotlivých strojů a nástrojů, školení řidičů, pracovníků pracujících ve výškách, ale i školení
administrativních pracovníků.
Cílem vedení TS je i nadále nenavyšovat počty pracovníků v administrativě, ale zefektivnit
činnost jednotlivých středisek.

Hlavní pracovní poměr
- počet zaměstnanců
Útvar
k 31. 12.
k 1. 1. 2017 k 1. 7. 2017
2017
Administrativa
6
6
6
Odpady
7
7
7
Čištění města
9
9
9
Městská WC
2
2
2
Sběrný dvůr
Hřbitov
1
1
1
Veřejné
osvětlení
2
2
2
Celkem
27
27
27

DPP/DPČ
- počet zaměstnanců
k 31. 12.
k 1. 1. 2017 k 1. 7. 2017
2017

1
2
1

2
1

2
1

3

4

3

7. Výnosy a náklady v roce 2017
7.1 Přehled výnosů a nákladů
Příspěvek zřizovatele
Dotace ÚP - VPP

15 812 955
845 338

Osobní náklady zaměstnanců
VPP

7 680 309
630 806

Odvoz odpadu - firmy, obce

2 426 218

Sociální pojištění

1 906 165

Ost. hosp. činnost

1 128 224

VPP

157 701

Příjmy ze separace odpadu

1 793 528

Zdravotní pojištění

686 227

Příjmy ze sběrného místa

109 355

VPP

56 773

Tržby obřadní síň

299 307

Kooperativa zákonné poj.

34 673

Příjmy z provozu veřejného WC
Ostatní výnosy
Čerpání rezervního fondu
Výnosy z úroků
Odvod z odpisů 75%
Odpisy dotace

83 605

158 809

132 571

Ochranné pomůcky

32 213

60 000

Prádlo, oděv, obuv

57 645

298
749 465
1 082 394

Dotace leasing
VÝNOSY CELKEM

FKSP

24 523 258

Knihy, uč. pomůcky, tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde neuvedený

3 768
245 223
1 082 527

Voda

162 510

Plyn

320 724
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Elektrická energie

1 112 528

Pohonné hmoty a maziva

1 115 829

Služby pošt

12 978

Služby peněžních ústavů

16 684

Náklad úroky

34 105

Pojištění
Služby školení a vzdělávání

687 171
17 163

Nákup služeb jinde neuvedený

3 258 148

Opravy a udržování

1 611 800

Cestovné

10 672

Pohoštění

3 195

Platby daní a poplatků
Odpisy
Tvorba fondu
Ostatní výdaje - leasing
NÁKLADY CELKEM

125 366
2 081 677
14 000
190 751
23 508 140

Hospodaření Technický služeb v roce 2017 vyneslo konečný zisk v celkové výši 1 015 118 Kč.

7.2 Stav závazků
Přehled závazků ke dni 31. 12. 2017
Počet dní po splatnosti
0-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-360
360
Celkem

Cena
33 309 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
33 309Kč

8. Projektová činnost a dotace
8.1 Kontejnery a štěpkovač
V druhé polovině roku 2017 získalo město dotaci z Operačního programu životního
prostředí na vybudování podzemních kontejnerů (viz Třídění komodit). Z této dotace se dále
pokryly náklady spojené s koupí 4 kontejnerů určených pro uložení bioodpadu a také nákup
štěpkovače. Tento pomocník slouží pracovníkům TS na likvidaci větví a keřů v rámci údržby
zeleně.
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8.2 Veřejné osvětlení
Dalším velkým projektem, na kterém se TS podílely společně s Odborem rozvoje, je
úspora elektrické energie v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení a její realizace (viz
Veřejné osvětlení).

8.3 Nákup nové techniky
Díky dalším dotacím bylo technickým službám umožněno pořízení nové techniky, jako
např. Multikára M 27 C, dodávka značky Renault Master.
Přehled získaných dotací
Financování

Cena, vč. DPH
4 kontejnery na bio
štěpkovač

Dotace z města
Rezervní fond TS

Financováno městem z
dotace
Financováno městem
z dotace

Multikára M27 C
Renault Master

2 850 000 Kč
500 000 Kč

9. Výhled na roky 2018 – 2021
V nadcházejícím období máme stanoveno několik cílů, jedním z nich je pokrýt
a zabezpečit veškeré potřeby města a spádových obcí.
Nabídnout další služby firmám, obcím a jiným subjektům na základě kapacity
organizace s hlavním cílem poskytovat kvalitní a finančně dostupné služby.
Snižovat náklady na svoz v rámci svozu TS, kvalitní a zefektivnit svoz skla s důrazem
na prodej této komodity.
I nadále se zabývat obměnou techniky s výhledem do roku 2020. V roce 2018 pořídit
stroj na likvidaci plevelů horkou vodou, v roce 2019 nákup čisticího stroje a elektromobil.
V součinnosti s městem dokončit stav pasportů jednotlivých subjektů.

19

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018
Technické služby
2018
VÝNOSY

NÁKLADY
5011
5031
5032
5038
5499
5132
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163

5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5362

Příspěvek zřizovatele
odvoz odpadu - občané-zřizovatel
odvoz odpadu - firmy
přefakturace
příjmy ze separace odpadu
tržby obřadní síň
příjmy z provozu veřejného WC
ostatní výnosy
odvod z odpisů 75%
PŘÍJMY CELKEM

13 820 000,00
3 800 000,00
2 000 000,00
500 000,00
1 550 000,00
270 000,00
160 000,00
100 000,00
2 260 000,00
24 460 000,00

Osobní náklady zaměstnanců
sociální pojištění
zdravotní pojištění
kooperativa
FKSP
Ochranné pomůcky
Prádlo, oděv, obuv /ošatné/
Knihy, uč. pomůcky, tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde neuvedený
Voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Úroky
Pojištění
Konzultační, porad. a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb jinde neuvedený
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Platby daní a poplatků
Odpisy
VÝDAJE CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

8 850 000,00
2 188 000,00
792 000,00
42 000,00
178 000,00
32 000,00
68 000,00
7 000,00
320 000,00
1 130 000,00
169 000,00
260 000,00
1 365 000,00
1 156 000,00
15 000,00
0,00
20 000,00
80 000,00
910 000,00
0,00
25 000,00
2 750 000,00
1 020 000,00
0,00
20 000,00
3 000,00
110 000,00
2 950 000,00
24 460 000,00
0,00
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10. Závěr
Rok 2017 se dá shrnout jako rok splněných úkolů a získaných dotací. Splnili jsme
nejen úkoly stanovené v předchozím roce, ale i ty dlouhodobějšího rázu. Ani v letošním roce
jsme nenavyšovali stavy administrativních pracovníků, snažili jsme se přijímat kvalifikované
terénní pracovníky a také snižovat náklady odpadového hospodářství města.
Na základě získaných dotací jsme mohli pro Technické služby pořídit štěpkovač, nové
kontejnery na bioodpad, multikáru či dodávku značky Renault. S činností TS však souvisejí i
dotace, které získalo město. Jedná se o vybudování podzemních kontejnerů na odpad,
instalace pískoviště na dětském hřišti u Pivovarského rybníka, nebo vybudování
workoutového hřiště v ulici Na Škvárovně.
Díky efektivnímu hospodaření v roce 2017 konečný zisk Technických služeb přesáhl
částku jeden milion korun, který budeme moci využít pro obnovu již zastaralé techniky.

11. Přílohy
Fotogalerie: www.tsceskybrod
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