Technická správa města Žatec, s. r. o.
Čeradická 1014, 438 01 Žatec

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA 4Q 2016
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2. Základní informace o společnosti

Název:
Sídlo:

Technická správa města Žatec, s.r.o.
Čeradická 1014, Žatec 438 01

IČO:

227 92 830

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Hlavní činnost:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Založení společnosti:

11. dubna 2012

Zakladatel:

Město Žatec

Statutární orgán:

jednatel společnosti

Orgány společnosti:

valná hromada
dozorčí rada
jednatel společnosti

3. Složení orgánů společnosti
Valná hromada
Působnost valné hromady vykonává jediný společník, tj. Město Žatec, a v souladu s
ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích rozhoduje ve věcech města jako jediného
společníka obchodní společnosti Rada města.
Dozorčí rada
Dozorčí rada byla zvolena Radou města Žatec dne 11. 4. 2016 usnesením číslo 238/16, kde
byl zvolen Jaroslav Hladký a Oldřich Řáha a dne 25.4.2016, kde byl zvolen Martin Štross.
Předsedou dozorčí rady je pan Hladký Jaroslav.
Jednatel společnosti
Jediným jednatelem společnosti Technická správa města Žatec, s.r.o. je Ing. Grežo Andrej.
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

4. Činnost Technické správy města Žatec, s.r.o. za 4Q 2016
Činnost Technické správy města Žatec, s.r.o. je rozdělená do několika středisek.
Činnosti jednotlivých středisek:
Údržba zeleně
Prováděli jsme správu a údržbu městské zeleně o rozloze cca 50 ha, údržbu živých plotů v
délce cca 20 km, údržbu stromů a keřů. Na základě rozhodnutí Městského úřadu Žatec odboru životního prostředí bylo provedeno kácení mimolesní zeleně.
Dále jsme udržovali 15 městských parků. Četnost sečí parků byla rozdílná. Jednalo se o 3 až 6
sečí dle polohy a významu parku. Prováděli jsme taktéž údržbu zeleně v místních částech
Města Žatec – tj. Radíčeves, Milčeves, Velichov, Bezděkov, Trnovany a Záhoří.
Údržba hřbitovů
Udržovali jsme městský hřbitov Žatec, římsko-katolický hřbitov v Radíčevsi a prováděli
údržbu židovského hřbitova v Žatci. Šlo zejména o veškeré úklidové práce, svoz odpadu a
košů, údržbu trávníků mezi hroby, údržbu keřů a stromů, úklid spadaného listí a v zimním
období i údržbu hřbitovních cest.
Čištění města, údržba fontán, zimní údržba města
Společnost dále prováděla čištění chodníků, komunikací a veřejných ploch, instalaci a vývoz
odpadkových košů, údržbu a čištění dešťových vpustí. Likvidovali jsme černé skládky.
Udržovali a zabezpečovali jsme chod městských fontán na náměstí Svobody, v parku
Komenského alej, na náměstí Prokopa Velkého a v Klášterní zahradě. Dne 4.11. jsme
provedli zazimování fontán.
Od 15.11.2016 společnost zajišťovala zimní údržbu komunikací a chodníků v majetku Města
Žatec, jejímž úkolem bylo zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a
ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Plán zimní údržby
byly schválen Radou města Žatec dne 7.11. 2016 usnesením číslo 401/16.
Dopravní značení ve městě
Ve spolupráci s odborem dopravy a správcem místních komunikací naši pracovníci prováděli
úpravu, výměnu a instalaci svislého dopravního značení ve městě, včetně veškerých oprav
(vyvrácené, zničené dopravní značení při dopravních nehodách, poškozené cizí vinou apod.).
Při akcích Města Žatec nebo akcích povolených Městským úřadem Žatec (natáčení filmů,
natáčení reklam, atd.) jsme provedli změny dopravního značení tak, aby provoz na místních
komunikacích mohl dále bezproblémově probíhat. Dále jsme nabízeli pronájem přenosného
dopravního značení a instalovali jsme za úplatu svislé dopravní značení.

Správa a údržba veřejného osvětlení
Společnost zajišťovala správu, provoz, obnovu, údržbu a opravu veřejného a slavnostního
osvětlení ve městě Žatec a místních částech. V roce 2016 bylo v naší správě 2 855 světelných
bodů. Dále jsme také prováděli práci montážní plošinou pro obce, firmy i fyzické osoby.
Správa městského koupaliště a sauny
Městské koupaliště bylo pro veřejnost uzavřeno 14.9.2016. V měsíci říjnu jsme provedli
kompletní zazimování koupaliště spočívající v ošetření bazénů a bazénové technologie,
vypuštění závlahového systému, ošetření travnaté plochy.
Dne 17.10.2016 jsme zahájili zimní sezónu spuštěním provozu sauny v areálu koupaliště. Od
17.10.2016 do 31.12.2016 saunu navštívilo 1 897 návštěvníků. Provoz sauny je celotýdenní.
Správa sportoviště
Tržba v kiosku a za pronájem tenisových kurtů za 4Q 2016 činila 27 734,- Kč. Sezónu jsme
končili 30. 11. 2016.
Nově jsme pořídili mobilní kluziště, které jsme začali provozovat v polovině prosince 2016.
Po počátečním zaučení je provoz plynulý a dle názorů spokojených návštěvníků i kvalita ledu
je dobrá.

5. Zaměstnanci Technické správy města Žatec, s.r.o.
Průměrný počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 je 51 zaměstnanců.

6. Seznam techniky Technické správy města Žatec, s.r.o.

T Zetor 7711

U00 2699

Rok
výroby
1987

T Zetor 7211

U00 2745

1989

T valník

U00 4044

1989

NA Liaz 110

LN 87-15

1990

OA Ford Courier
Renault Kangoo

5U6 3283

1998

8U4 6248

2001

NA Avia D75 pracovní plošina

1U7 5010

2003

Přív. vozík
OA Škoda Fabia

1U4 0381
2U3 8745

2004
2004

OA Ford Transit

5U3 2533

2005

NA Kia K2500

6U0 6254

2006

T Iseki

U00 8915

2008

Přív. vozík
OA Peugeot Partner

4U4 7371
5U3 2534

2009
2009

T KIOTI

U01 1209

2010

NA Gazelle

6U0 5215

2010

NA Mitsubishi Canter
KS MFH 5500 strojní zametač

7U1 8372
U01 4471

2013
2013

KS Holder zimní údržba

U01 4583

2013

Přívěs nákladní

8U4 8514

2014

NA Giotti Gladiator
Dacia Duster

7U1 9138

2014

8U4 6135

2015

Dacia Dokker

8U4 6224

2015

Fuso Canter

8U5 2415

2015

Typ auta

Nájem
NA Mitsubishi

SPZ

SPZ

Rok výroby

5U6 3531

2009

NA Ladog
NA Multi M30

U00 4048
6U5 9820

2009
2010

7. Seznam nově pořízené techniky
Typ techniky
Citroën Jumper
DAF LF 250 FA
Vlek k vozidlu DAF

Pořizovací cena
621 300 Kč
1 648 396 Kč
468 000 Kč

8. Výkaz zisku a ztrát Technické správy města Žatec, s.r.o. za rok
2016
Ve výkazu zisku a ztráty není zaúčtovaný předpis dotace na koupaliště a sportoviště.

