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1. Základní informace o společnosti
Název:
Sídlo:

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

IČ:

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

2. 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 19.11.2018 usnesením číslo
732/18, kde bylo zvolen Jaroslav Hladký, Martin Štross a Josef Hodina.
Předsedou dozorčí rady je pan Jaroslav Hladký.
Jednatel společnosti
Jediným jednatelem společnosti Technická správa města Žatec, s.r.o. je Ing. Grežo
Andrej. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

3. Činnost Technické správy města Žatec, s.r.o. za 1Q 2020
Činnosti jednotlivých středisek:
Údržba zeleně
Na základě rozhodnutí Městského úřadu Žatec bylo prováděno kácení mimolesní
zeleně a vyřezání náletových dřevin.
Dále jsme udržovali 15 městských parků. V tomto období se jednalo hlavně o
vyhrabání a vyfoukání spadaného listí, dále se pak jednalo o sběr popadaných větví a
kácení polomů po bouřkách a větrech. Jednou týdně byly parky uklizeny od odpadků.
Dále jsme provedly opravy laviček a košů zničených vandalizmem.
Údržba hřbitovů
Udržovali jsme městský hřbitov Žatec, římsko-katolický hřbitov v Radíčevsi. Šlo
zejména o veškeré úklidové práce, svoz odpadu a košů, údržbu keřů a stromů.
Čištění města
Společnost prováděla čištění chodníků, komunikací a veřejných ploch, instalaci a
vývoz odpadkových košů, údržbu a čištění dešťových vpustí mimo blokové čištění.
Likvidovali jsme černé skládky.
Blokové čištění ve městě mělo být zahájeno dne 18.3.2020. Po dohodě s Městem
Žatec bylo zrušeno a bude zahájeno v náhradním termínu.
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 jsme provedli změny dopravního značení tak, aby provoz na
místních komunikacích mohl dále bezproblémově probíhat. Dále jsme nabízeli
pronájem přenosného dopravního 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 naší správě je 2 976
světelných bodů.
Správa sportoviště
Sportoviště bylo přístupné veřejnosti v době od 9:00 do 16:00 hod. Provoz
občerstvení na sportovišti byl pozastaven 14.11.2019. Sportoviště je na základě
rozhodnutí Vlády ČR od 10.3.2020 dočasně uzavřeno.

Drobné opravy komunikací
Na základě požadavku správce komunikací a pracovníků OMHM drobné opravy
chodníků a komunikací. Jedná se zejména o opravu vypadané dlažby, výměna
rozlomených a rozježděných dlaždic na chodnících, oprava vyvrácených obrubníků,
předláždění chodníků podhrabaných od hlodavců. Dále se jedná o dosyp krajnic a
výspravu cest k zahrádkářským koloniím, opravu propadlých dešťových vpustí a žlabů.
Správa kluziště
Provoz kluziště byl zahájen dne 18.12.2019. Nově jsme pro školy a sportovní spolky
zprovoznili rezervační systém kluziště, který je k nahlédnutí na našich webových
stránkách. Provoz kluziště byl ukončen 9.3.2020.
Provoz sběrného dvora
Dle smlouvy s Městem Žatec jsme dne 1. 3. 2019 otevřeli Sběrný dvůr odpadů pro
občany města Žatec a jeho místních částí, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s
odpady v obci (mají uhrazený odvoz odpadů).
Sběrný dvůr slouží pro sběr a shromažďování složek komunálního odpadu vzniklého
na území města Žatec v souladu se schváleným provozním a havarijním řádem.
Občané města Žatec mají možnost ukládat na Sběrný dvůr většinu odpadů bez limitů,
a to objemný odpad, oleje a tuky z domácnosti, biologicky rozložitelný odpad,
nebezpečný odpad, elektrozařízení a separovaný odpad (papír, plastové obaly od
nápojů, sklo, kovy, směsné plasty a nápojový karton). Limit se vztahuje pouze na tyto
odpady:
Pneumatiky – 4 ks/rok/osoba
Stavební suť – 50 kg/osoba/den, 500 kg/rok/osoba
Zemina a kamení – 50 kg/osoba/den, 500 kg/rok/osoba
Provozní doba:
Letní provoz – 1.3. - 31.10.
Pondělí až Pátek 9:00 – 18:00 hod.
Sobota a Neděle 9:00 – 16:00 hod.
Zimní provoz – 1.11. - 28.2.
Pondělí až Neděle 9:00 – 16:00 hod.
Státní svátky je zavřeno.
Provozní doba sběrného dvora byla změněna do 16:00 hod. od 19.3.2020 do odvolání
z důvodu rozhodnutí Vlády ČR o omezení volného pohybu osob.

Správa sauny
Zahájení provozu sauny se uskutečnilo dne 18.10.2019. Provoz sauny byl ukončen dne
10.3.2020 na základě rozhodnutí Vlády ČR.
Provozní doba:
pondělí
úterý
středa

15,00 - 18,00 hod.
18,00 - 22,00 hod. sauna bez plavek
15,00 - 21,00 hod.
15,00 - 18,00 hod.
18,00 - 22,00 hod. sauna bez plavek

čtvrtek

15,00 - 21,00 hod.

pátek

14,00 - 22,00 hod.

sobota

11,00 - 19,00 hod.

neděle

11,00 - 19,00 hod.

Výše vstupného:
100,- Kč nad 15 let
75,- Kč do 15 let, ZTP, senioři nad 65 let, ISIC
zdarma - děti do 3 let
Cena permanentek:
3 750,- Kč 50 vstupů nad 15 let
1 750,- Kč 20 vstupů nad 15 let
1 375,- Kč 20 vstupů do 15 let, senioři nad 65 let, ISIC

Návštěvnost sauny za měsíc leden 2020:
Datum Počet osob
1.1.2020 Zavřeno
31
2.1.2020
36
3.1.2020
22
4.1.2020
42
5.1.2020
33
6.1.2020
25
7.1.2020
25
8.1.2020
37
9.1.2020
32
10.1.2020
19
11.1.2020
21
12.1.2020
25
13.1.2020
35
14.1.2020
29
15.1.2020
34
16.1.2020
21
17.1.2020
29
18.1.2020
30
19.1.2020
16
20.1.2020
38
21.1.2020
24
22.1.2020
35
23.1.2020
20
24.1.2020
28
25.1.2020
37
26.1.2020
17
27.1.2020
20
28.1.2020
23
29.1.2020
26
30.1.2020
32
31.1.2020

Celkem

842

4. Zaměstnanci Technické správy města Žatec, s.r.o.
Přepočtený počet zaměstnanců za 1Q 2020 je 50 zaměstnanců.

5. Výkaz zisku a ztráty za leden 2020

