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Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace mají svoji 

činnost rozdělenou na několik středisek: 

1. Správa 
2. Hřbitov 
3. Obřadní síň 
4. Údržba veřejné zeleně 
5. Útulek pro zvířata 
6. Sběrný dvůr u Kauflandu 
7. Kompostárna 
8. Noviny 
9. Údržba místních komunikací 
10. Údržba veřejného osvětlení 
11. Autodílna 
12. Veřejně prospěšné práce  
13. Veřejná služba – nově v roce 2018 
14. Městské tržiště Svárov  

 

 

Technické služby města Vsetína, p.o. zaměstnávaly v roce 2019 celkem 

79 zaměstnanců (přepočtených 79), z toho bylo 14 THP, ostatní 

zaměstnanci byli zařazeni v dělnické kategorii.  

Během roku 2019 bylo přijato 40 zaměstnanců a 45 zaměstnanců bylo 

propuštěno (z toho 1 zaměstnanec ukončil pracovní poměr odchodem 

do starobního důchodu a 11 zaměstnanců na VPP uzavřelo PP v roce 

2018). 

V roce 2019 ukončil 1 kmenový zaměstnanec pracovní poměr dohodou 

na středisku Autodílny, a to odchodem do SD. Pracovní pozici, bylo 

nutno opět doplnit z důvodu zajištění kvalitních služeb města Vsetína. 

Tato pracovní pozice se obsazuje obtížně, neboť bylo vyžadováno 

k zaměstnání automechanika nutné vzdělání i praxe v oboru a 

vzhledem k současné situaci na trhu práce, kde je nabízeno velmi málo 

kvalifikovaných lidí s učebními obory, kteří se svému vyučení nadále 

věnuji v rámci pracovního poměru. V roce 2019 ještě dozníval 

doprovodný aspekt, a to pracovní migrace lidí mezi firmami, neboť 

docházelo v předchozím roce, k velkým náborům ze strany 

zaměstnavatelů, které vznikli a potřebovali doplnit zaměstnance pro 

své provozy.  
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Od února byl přijat jeden zaměstnanec na dělníka pro Veřejnou zeleň a 

od dubna novinář, který chyběl již delší dobu pro efektivní chod 

Vsetínských novin. Dále byly nově uzavřeny 3 dohody o pracovní 

činnosti a 9 dohod o provedení práce. 

 

Organizace měla v roce 2019 vytvořeny podmínky i pro zaměstnávání 5 

osob se zdravotním postižením, tím splnila povinný podíl zaměstnávání 

občanů se zdravotním postižením.  

 

Organizace každoročně využívá i možností čerpání příspěvků z aktivní 

politiky zaměstnanosti, kterou jsme využili již počtvrté v řadě 

v projektu veřejně prospěšných prací, jež je zaměřena na skupinu 

obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání. 

Do těchto projektů jsou obsazováni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně znevýhodněni a osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. 

Z důvodu výše uvedených aspektů jsou tato pracovní místa VPP 

nekvalifikovaná a zaměřuji se na úklid a údržbu veřejných prostranství 

a budov města. I mezi pracovníky VPP se občas najdou i schopnější 

jedinci, kteří projdou zaškolením, tím se jim zvýší kvalifikaci a mohou 

pracovat jako obsluha křovinořezů např. na středisku Hřbitov, při letní 

údržbě. 

 

Od roku 2019 klesá na Úřadě práce počet zaměstnatelných uchazečů o 

práci, které zaměstnáváme na pozici dělník VPP. Z tohoto důvodu je 

nelehkým úkolem vybrat a obsadit požadovaný počet míst na tuto 

pozici.  

 

V průběhu roku 2019 jsme celkem zaměstnali na pozici dělník VPP 49 

uchazečů, z toho byly tři ženy. Projekt je podporován dotacemi 

z Evropské unie a má přísná pravidla, kterými se musí řídit 

zaměstnavatel i Úřad práce, kteří spolu úzce spolupracují. 
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Přehled zaměstnávání VPP za rok 2019 

 

Nástup 

Období Začátek PP Počet reálných 

1.1.2019 – 31.1.2019 PP od 1.1.2019 11 

1.2.2019 - 28.2.2019 PP od 1.2.2019 3 

1.3.2019 – 30.6.2019 PP od 1.3.2019 9 

1.7.2019 – 31.10.2019 PP od 1.7.2019 15 

1.11.2019 – 30.11.2019 PP od 1.11.2019 7 

1.12.2019 – 31.12.2019 PP od 1.11.2019 4 

Celkem bylo zaměstnáno v roce 2019: 49 

 

 

 

Přehled výstupů, nástupů a pohledávek zaměstnanců na VPP 

 

Ukončení PP uplynutím doby  41 

Ukončení PP porušením prac. povinností 1 

Ukončení PP Dohodou 3 

První vstup do PP 10 

Opakované vstupy do PP 39 

Počet Exekucí 245 

Prům. počet exekucí na jednoho zaměstnance 5 

 

Začátkem roku 2019 jsme zaměstnávali 11 pracovníků VPP, kterým 

vznikl PP již v roce 2018 a byl uzavřen na půl roku. V únoru došlo 

k rozvázání pracovního poměru u jednoho pracovníka okamžitým 

zrušením pro porušení pracovních povinností. V srpnu a říjnu odešli tři 

zaměstnanci na vlastní žádost dohodou z důvodu nástupu do jiného 

zaměstnání a třiceti pracovníkům uplynula sjednaná doba zaměstnání. 

Na konci ledna uplynula sjednaná doba jedenácti pracovníkům a 

jednomu bylo umožněno pokračovat v pracovním poměru na středisku 

Veřejné zeleně. V měsíci březnu byl uzavřen pracovní poměr s 9 
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uchazeči a byl sjednán na 6 měsíců. Od července 2019 bylo přijato 13 

dělníků na VPP. Zimní údržba byla zajištěna nástupem 4 novými 

zaměstnanci, kteří měli pracovní smlouvu jen na tři měsíce, a to 

s přechodem do roku 2020. Pracovní smlouvy nebylo možné 

prodlužovat, i když byly sjednány jen v délce 5,6 nebo 3 měsíců, a to ze 

strany Úřadu práce. 

 

Náklady na platy, sociální a zdravotní pojištění jsou dotovány Úřadem 

práce ve Vsetíně  

 

ve výši 15.000, -Kč na dělníka VPP. Tyto dotace ovšem nepokryjí celé 

mzdové náklady, neboť průměrný hrubý plat na jednoho pracovníka 

VPP činí 17 900,- Kč. 

 

Někteří z těchto zaměstnanců potřebují ze strany vedoucích 

individuální přístup, protože byli před nástupem do naší organizace 

několik let nezaměstnaní, případně nepracovali vůbec, a tudíž jim chybí 

pracovní návyky.  

 

Příchodem nových i staronových zaměstnanců na VPP také velmi 

vzrostla administrativa (např. narostl počet příchozích exekucí 

srážkami ze mzdy za zaměstnance, a s nimi spojené součinnosti v rámci 

spolupráce s jednotlivými exekutorskými úřady, potvrzování výdělků 

po jednotlivých měsících a čtvrtletích pro účely pobírání sociálních 

dávek apod.). 

 

Další administrativní zatížení je fluktuace, vysoká nemocnost, časté 

návštěvy lékařů, drobné pracovní úrazy, porušování pracovní 

povinností a časté změny zdravotních pojišťoven a s tím související 

nenahlášení změny zaměstnavateli. 

 Jelikož se projekt se zaměstnáváním na pozici pracovník VPP opakuje 

již čtvrtým rokem, dochází k opakovaným vstupům některých 

uchazečů, kteří se po ukončení pracovního poměru opět přihlašují do 

evidence Úřadu práce. 

 

PERSONALISTIKA 



 

  
7 

Ale na druhou stranu je také třeba vyzdvihnout, že z každého množství, 

byť malého, se dají vždy vybrat zaměstnanci, kteří pracují dobře a 

zodpovědně si plní zadané úkoly – např. při čištění chodníků od hlíny a 

trávy především na Dolní Jasence a v zimním období pak udržování 

schodů a chodníků mezi panelovými domy (posyp, odklízení sněhu a 

ledu.). Přestože jsme měli na zimní údržbu méně pracovníků VPP 

z důvodu již zmiňované situace na trhu práce, malého počtu uchazečů 

na Úřadě práce, byla ruční údržba chodníků, schodů, přechodů pro 

chodce a autobusových zastávek MHD především v místní lokalitě 

Horní město, chodníky v Semetíně a nadchodu na Bobrkách vždy řádně 

zajištěna. 

  

Mezi VPP jsou i zaměstnanci, kteří by vzhledem ke svému vysokému 

věku nebo i zdravotnímu omezení jinde práci nenašli.  

 

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace umožňují 

svým zaměstnancům, aby se pravidelně školili ve svých oborech a tím 

si prohlubovali svoje znalosti a dovednosti, které mohou následně 

aplikovat ve svém pracovním zařazení (účetnictví, majetek, 

personalistika.). 

Kromě pravidelných periodických školení (řidiči, strojníci, 

elektromontéři, obsluhy motorových pil, křovinořezy, sekačky, 

plotostřihy, štěpkovače, práce ve výškách, hrobníci apod.), byli nově 

proškoleni 2 zaměstnanci na motorovou pilu, 3 zaměstnanci křovinořez 

a sekačku.  

 

 

 

Oblast bezpečnosti práce a požární ochrany má na starosti externista 

Ing. Vladimír Skácal. 
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Hlavní činností střediska údržby MK jsou dodávky v souvislosti se 

správou a údržbou městského majetku. 

 

Pro Město Vsetín byly prováděny v roce 2019 tyto služby: 

 

▪ přednostní odstraňování havarijních závad na MK na území 
města Vsetína a dále 

   prohlídky mostních konstrukcí za účasti autorizované osoby  

▪ pravidelné strojní blokové čištění komunikací dle sestaveného 
harmonogramu 

▪ kropení komunikací v letním období 
▪ prohlídky, revize a opravy dešťové kanalizace, oprava nátoku 

dešťové kanalizace Velký Skalník čištění kanalizace Amerika, 
oprava a čištění kanalizace Janišov, Hrbová, potůčky, Semetín, 
výměna kanálových vpustí a filtračních košů Sychrov, Jasenka, 
Trávníky, Kolonie“Z“, Potůčky, oprava reverda Luh – Svornosti,  

▪ čištění kašny a vodních ploch (rybníček v parku, kašna na 
Horním Náměstí), údržba jejich provozních zařízení a technologií 
a pravidelné čištění a dopouštění  

▪ opravy místních komunikací předlažby, opravy výtluků, částečné 
rekonstrukce, opravy živičných povrchů komunikací:  
o opravy a údržba odvodnění Semetín, Ohrada, Horní 

Jasénka, Jasénka sídliště a Velký Skalník 
o oprava MK technologií Turbo, výtluky po zimě zejména 

trasy MHD a páteřní komunikace v sídlištích Sychrov, 
Rokytnice a Rybníky, Trávníky 

o oprava komunikace v údolí Červenka  
o opravy povrchů penetracemi Hanžlov, Červenka, Janišov 
o částečná oprava povrchu živicí na Ohradě a Rybníkách 

▪ opravy a částečné rekonstrukce chodníků: 
o předlažba chodníku a ploch Smetanova, Sychrov u čp. 102, 

Sušilova, Jasenka u has. zbrojnice 
o opravy dlažeb na Dolním náměstí 
o předlažby naváděcích prvků pro nevidomé ul. Smetanova, 

Nádražní 
o opravy a předlažby bezbariérových nájezdů Trávníky 
o předlažba chodníku včetně liniového odvodnění u galerie 

Smetanova  
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▪ údržba dopravního značení a ostatního příslušenství MK (výměna 
poškozených a osazování nových dopravních značek dle stanovení 
a hlášení Městské Policie Vsetín, oprava vodorovného dopravního 
značení ve středu města – kolonie „Z“, osazení nového značení 
náměstí, úprava zeleně kolem dopravního značení, pravidelná 
obnova vodorovného značení především přechody a parkovací 
plochy 

▪ osazení naváděcích bariér na ulici Nádražní 
▪ oprava autobusových čekáren, osazování odpadovými nádobami, 

úprava zeleně kolem zastávek a předlažby, 
▪  kompletní výměna zastávky ul. včetně rekonstrukce zpevněných 

ploch  
▪ čištění příkopů a krajnic (čištění příkopových žlabů podél MK, 

sečení krajnic MK, ořezy zeleně v průjezdných profilech MK (Město 
Vsetín, Jasenice, Luh, Janišov, Semetín, komunikace Jabloňová – 
Dušná, Hrbová) 

▪ zimní údržby MK (prohrnování a posyp MK, odvoz sněhu z centra 
města, provoz nádob s posypovým materiálem, zajištění prací ZÚ 
pohotovostní službou) 

▪ správa a údržba parkovišť – letní i zimní údržba ploch parkovišť, 
drobné opravy povrchů parkovišť 

▪ údržba mobiliáře na celém území města – provádění oprav na 
základě vlastních i občany sdělených poznatků, výměna 
poškozených částí laviček, montáž nových i demontáž starých 
laviček, opravy klepačů, sušáků, opravy schodišťových zábradlí a 
jiných zařízení v majetku města. 

▪ údržba dětských hřišť – drobné opravy pískovišť včetně doplňování 
písku a odvozu starého – znečištěného, opravy kolotočů, houpaček, 
demontáže nevyhovujících zařízení. 

 

   

Pro svou činnost středisko využívá nákladních vozidel Liaz, Avia, 

Multicar, speciálních vozidel s kropící nástavbou (MTS a LIAZ) zametací 

vozy (Boschung, Cleango, Sněžka a IFA), nakladač JCB, malý nakladač 

VENIERI, nástavba na opravu výtluků VS AB 1000 TURBO, univerzálních 

strojů s různými přídavnými zařízeními, sypač, radlice, kropička, silniční 

kartáč, řezací a hutnící stroje a další větší i malé mechanizace. 
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Dodávky prací a služeb pro občany a další subjekty. 

 

Na základě smluv a objednávek prováděli pracovníci střediska drobné i 

větší dodávky pro občany a subjekty města Vsetína a blízkého okolí a 

to zejména: 

▪ asistenční práce při kulturních a společenských akcích města 
(asistence, stěhování, montáže pódií a další služby při oslavách 
Nového roku, Dni země a dalších akcích) 

▪ strojní i ruční čištění vozovek a chodníků v areálech firem a na 
probíhajících stavbách 

▪ zimní údržbu komunikací  
 

Práce sestávající především z čištění a běžné údržby vozovek, 

chodníků, dopravního značení a mobiliáře vykonávalo v průběhu roku 

2019 celkem 11 pracovníků v profesích řidič, zedník, dlaždič, stavební 

dělník a zámečník. V rámci rozsahu prací, dostatečného zajištění 

požadovaných služeb a také optimálního rozložení pracovních kapacit 

byly využívány také služby soukromých dodavatelů. 
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Hlavní činnosti na pozemcích ve vlastnictví města Vsetína: 

 

• sečení travnatých ploch, ošetření trávníků vč. hrabání a odvozu 
posečené trávy 

• výhraby spadaného listí 

• sečení pravidelně neudržovaných ploch a ruderálních porostů 

• řez a tvarování dřevin, odstranění větví, náletových a nevhodných 
dřevin 

• odstraňování výmladků na kmenech stromů 

• kácení stromů 

• štěpkování dřevní hmoty 

• výsadba dřevin včetně následné údržby 

• zakůlování vysázených stromů 

• opravy kůlů a úvazků na mladých stromech 

• instalace a výměny chrániček na kmenech mladých stromků 

• pěstební řezy stromů 

• výsadba a celosezónní ošetřování letniček 

• ošetření dřevin a rostlin odplevelením s nakypřením půdy 

• zakůrování výsadeb 

• úprava a zmlazování živých plotů  

• zálivka a hnojení rostlin 

• terénní úpravy před výsevem trávníku 

• výsev trávníku včetně následné údržby 

• terénní úpravy poškozených travnatých ploch 
 

Sečení trávy v jednotlivých lokalitách města je prováděno pravidelně 

4x ročně v dohodnutých cyklech s přihlédnutím na průběh počasí a 

fenofázi vývoje trávníků. V centru města probíhá sečení 6x ročně. 

Ostatní travnaté pravidelně neudržované městské plochy jsou sečeny 

2x ročně. Stříhání živých plotů je prováděno 1– 2x ročně. Výhrab 

spadaného listí probíhá na podzim a na jaře před první sečí, kdy jsou 

z trávníků odklizeny odpadky a jiné překážky. V době vegetačního klidu 

jsou v součinnosti se správou zeleně prováděna povolená kácení 

stromů. V předjaří probíhají pěstební řezy stromů a následně v jarním 

období přichází pravidelně na řadu výsadba letniček do mobilních 

nádob a záhonů umístěných po městě. Stromy a keře jsou vysazovány 

na jaře i na podzim. Od roku 2018 byla zavedena nová služba pro 

PPRROOVVOOZZ  ÚÚDDRRŽŽBBYY  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZEELLEENNĚĚ  
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zahrádkářskou veřejnost. Do vytipovaných lokalit zahrádkářských 

kolonií jsou v jarním a podzimním období podle harmonogramu 

přistavovány malé kontejnery na dřevní odpad z drobných pěstebních 

ořezů stromků a keřů. Během letní sezony jsou prováděny průběžně 

úpravy záhonů, jejich pletí, zálivka a hnojení. Ostatní práce na údržbě 

dřevin jsou průběžně konzultovány se správou zeleně dle nutnosti a 

aktuální potřeby. Jedná se o ořezy stromů a keřů na městských 

pozemcích a kolem komunikací a chodníků, ořezy větví zasahujících do 

dopravního značení, ořezy dřevin k zajištění bezpečného výhledu do 

křižovatek dále o kácení stromů v havarijním stavu nebo frézování 

pařezů po kácení. Po celý rok jsou průběžně prováděny práce na 

údržbě stávajících výsadeb. Během letního období je prováděna 

pravidelně zálivka letniček, trvalek, ale i mladých stromků. Využít 

služeb v oblasti údržby zeleně mají možnost také občané a firmy 

v závislosti na provozních a technických možnostech provozu. 

 

Sečení jedn. množství 

Sečení rovin 4x ročně ha 41,9 

Sečení svahů 4x ročně ha 10,7 

Sečení rovin 6x ročně ha 6,4 

Sečení svahů 6x ročně ha 0,5 

Sečení nestandardních ploch 2x ročně ha 16,2 

Celková plocha sečení  ha 75,7 

 

Ostatní práce na údržbě zeleně jedn. množství 

Výhrab listí 2x ročně ha 45,4 

Stříhání živých plotů 2x ročně bm 8159 

Údržba záhonů m2 650 

Kácení stromů ؘ obvod kmene nad 80 cm   ks 37 

Kácení stromů – obvod kmene do 80 cm ks 71 

Výsadba stromů ks 84 

Výsadba keřů  ks 172 

Výsadba letniček a trvalek ks 2432 

Výsadba cibulovin ks 2000 

Celosezónní péče – kaskádové květinové 

konstrukce 
ks 6 (450 ks muškátů) 

PPRROOVVOOZZ  ÚÚDDRRŽŽBBYY  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZEELLEENNĚĚ  
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Ostatní práce na údržbě zeleně jedn. množství 

Závěsné květináče 

Truhlíky na mostech 
ks 

42 (168 ks muškátů) 

42 ks (336 ks muškátů) 

Kontejnery na větve ks 46 (8,7t dřevní hmoty) 

 

Ostatní činnosti: 

• vysávání psích exkrementů  

• stěhovací práce 

• úklid veřejných prostranství a ploch 

• úklid autobusových zastávek MHD 

• úklid černých skládek 

• úklid u památníků a pomníků 

• nakládka a odvoz objemného odpadu od občanů města 

• svoz vánočních stromků 

• provádění ruční zimní údržby vč. úklidu posypového materiálu po 
zimě 

• frézování sněhu 

• sekání ledů a zmrazků 

• svoz odpadu z odpadkových košů 

• ruční čištění odvodňovacích žlabů 

• mechanické odstraňování prorůstající trávy na chodnících a ostatních 
dlážděných plochách 

 

Stěžejní službou v ostatních činnostech je svoz odpadu z 462 ks odpadkový 

košů ve městě. K tomuto účelu je využíváno svozové vozidlo VW Transportér. 

Kromě pravidelného svozu zahrnuje tato oblast služeb instalace nových košů, 

opravy a výměny poškozených a rozbitých košů hlavně následkem 

vandalismu.  

Šestým rokem je v centru města zaveden letní a zimní svoz. Od 1.4. do 31.10. 

je prováděn výsyp košů 3 x týdně, v období od 1.10. do 31.3. je frekvence 

svozu 2x týdně. Ostatní koše jsou vysypávány 1x týdně, na dětských hřištích 

v zimním období podle aktuálního počasí a využívání jednotlivých hřišť.  

 

Ostatní činnosti jedn. množství 

Vysávání psích exkrementů hod. 81 

Svoz vánočních stromků t 15,76 

Úklid města – směsný komunální odpad t 10 

Úklid černých skládek – objemný odpad t 23,63 

Svoz odpadu uloženého u odpadových nádob t 146,29 

PPRROOVVOOZZ  ÚÚDDRRŽŽBBYY  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZEELLEENNĚĚ  
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Ostatní činnosti jedn. množství 

Svoz odpadu z odpadkových košů t 53,84 

Úklid autobusových zastávek MHD t 0,8 

Odvoz objemného odpadu pro občany města odvoz 36 x  

(10,27 tun odpadu) 

Doplňování sáčků na psí exkrementy ks 70 000 

 

Technické vybavení provozu: 

 

▪ MULTICAR M26 sklápěč 

▪ Multicar M30 FUMO 

▪ Renault Midlum 220.12 Light – velkokapacitní kontejner 

▪ VW Transportér sklápěč  

▪ IVECO sklápeč 

▪ FIAT DUCATO sklápěč 

▪ štěpkovač ECO ARBORIST 

▪ křovinořezy STIHL 

▪ plotostřihy STIHL 

▪ motorové řetězové pily STIHL a HUSQUARNA 

▪ rotavátor DAKR 

▪ traktorová travní sekačka ETESIA se sběrným košem 

▪ malotraktor JOHNDEERE 4x4 se sekacím zařízením a sběrným košem se 

zdvihem 1,8m 

▪ mulčovací zařízení k traktorové sekačce JOHNDEERE 

▪ traktorová travní sekačka KUBOTA se sběrným košem se zdvihem 1,8 m  

▪ ruční motorová sekačka Husquarna 

▪ motorový fukar na listí a odpadky 

▪ průmyslový vysavač na psí exkrementy a drobné odpadky GLUTTON 

▪ sněžná fréza Stiga 

▪ zádový motorový postřikovač 

▪ sypací nástavba a šípová radlice – M30 FUMO 

▪ přídavné zařízení na provádění zimní údržby k traktoru JOHNDEERE – 

radlice a rozmetadlo 

▪ ruční posypové vozíky 

▪ zásobníky na posypový materiál 

 

PPRROOVVOOZZ  ÚÚDDRRŽŽBBYY  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZEELLEENNĚĚ  
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Hlavní činností elektroúdržby TS Vsetín, p.o. jsou opravy a údržba 

veřejného osvětlení Města Vsetína, zajištění provozu a opravy světelné 

křižovatky, signalizace přechodů pro chodce. V rámci údržby VO 

provádíme výměnu zkorodovaných stožárů, poškozených stožárů po 

autonehodách, zastaralých svítidel za nová úsporná svítidla. Dále 

provádíme odstraňování poruch na kabelech, vrchních vedení  

a v rozváděčích VO, údržbu elektrického zařízení objektů a plynových 

kotelen v areálu TS a další činnosti při zajišťování provozu městského 

osvětlení.  

 

Specifikace činností: 

• Vedení a udržování mapové evidence, dokumentace a věcného 

pasportu spravovaných a udržovaných zařízení 

• Vydávání závazných stanovisek účastníka podzemních a nadzemních 

zařízení veřejného osvětlení, SDS a provádění jejich vytýčení 

• Posuzování projektových dokumentací nových staveb  

a usměrňování její technické úrovně 

• Zabezpečování ochrany sítě VO, kabelů a zařízení SDS a provádění 

kontrol cizích investorů při jejich dotčení a přebírání oprav 

prováděných jinými organizacemi 

• Připojování k stávající síti veřejného osvětlení nových objektů 

veřejného osvětlení dle požadavků Města 

• Vedení evidence měřících míst a měření spotřeby elektrické energie 

VO, SDS 

• Provádění průběžné a pravidelné kontroly technického stavu sítí VO, 

SDS a provádění jejich pravidelné údržby 

• Registrování a poruch a závad na zařízení VO, SDS a zajišťování jejich 

odstranění 

• Zajišťuje revize el. zařízení VO, SDS v souladu se závaznými předpisy. 

• Provádění preventivních údržbových prací – prohlídky, čištění 

optického systémů svítidel, konzervování 

• Provádění výměny vadných světelných zdrojů a opravy všech 

jednotlivých vadných částí udržovaného zařízení souborů VO, SDS 

SSPPRRÁÁVVAA  AA  ÚÚDDRRŽŽBBAA  VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO  OOSSVVĚĚTTLLEENNÍÍ  
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16 

• Odstraňování následků škod na majetku VO, SDS po dopravních 

nehodách, nebo projevech vandalismu. 

• Vedení průběžné kontrolovatelné evidence spotřebovaného 

materiálu a jednotlivých zásahů ve vztahu k jednotlivým místům VO, 

SDS 

• Zajišťování montáže a oprav vánočního osvětlení 

• Výpomoc s vysokozdvižnou plošinou při ořezech stromů ve 

městech, montáže reklamních tabulí a různé asistenční služby při 

pořádání různých společenských a kulturních akcí Města 

 

V roce 2019 byly dále provedeny tyto akce: 

▪ Opravy zkorodovaných stožárů 

▪ Montáž kamer ve městě pro PČR 

▪ Montáž parkovacích automatů 

▪ Montáž radarů  

▪ Údržba a opravy el. instalace v areálu TS budovy a garáže 

▪ Opravy po haváriích vlivem povětrnostních podmínek 

▪ Údržba el. instalace obřadní síně a hřbitova 

▪ Údržba fontán park a H 

▪ Opravy reflektorů – nasvícení kostela a zámku 

 

Práce s plošinou: 

• Montáž a demontáž reklamních tabulí 

• Řezání a ořezy stromů a křovin 

• Montáž a demontáž vánočního osvětlení 

• Nátěry stožárů 

 

 

SSPPRRÁÁVVAA  AA  ÚÚDDRRŽŽBBAA  VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO  OOSSVVĚĚTTLLEENNÍÍ  
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1. ČINNOST SPRÁVY HŘBITOVA 
 

Provozovna správy hřbitova zajišťuje údržbu a chod hřbitova, nabídku 

možných pohřbívacích míst, vybírání poplatků za nájem a za služby 

spojené s nájmem hrobů, hrobek, kolumbárií a urnových hájů. Dále 

provádí výkopy hrobů, exhumace, otevření a čištění hrobek, vsypy. 

 

Ceny prací a služeb v roce 2019:

• uložení (otevření) do hrobky  ................................................  700,-Kč

• čištění hrobky ......................................................................  1000,-Kč

• kopání hrobu .......................................................................  3500,-Kč

• výzdoba hrobu .......................................................................  200,-Kč

• vsyp popelu bez obřadu ........................................................  430,-Kč

• vsyp popelu s obřadníkem ....................................................  600,-Kč

• nájem a služby spojené za hrob (3 m2)....................  1080,-Kč/ 10 let

• nájem a služby spojené za hrob (6 m2)....................  2160,-Kč/ 10 let

• nájem a služby spojené za hrobku (1 m2) ..................  590,-Kč/ 10 let

• nájem a služby za urnový háj.....................................  700,-Kč/ 10 let

• nájem za kolumbárium (malé) ................................  1000,-Kč/ 10 let

• nájem za kolumbárium (velké) ................................  2000,-Kč/ 10 let

 

Za rok 2019 bylo na poplatcích vybráno:

za hroby ...............................................................................  192 256,-Kč

za hrobky .............................................................................  105 198,-Kč

za urnové háje ........................................................................ 85 050,-Kč

za kolumbária ........................................................................  40 600,-Kč

za vsypy s obřadníkem ............................................................  1 800,-Kč

za vsypy bez obřadníka ...........................................................  3 800,-Kč

kopání hrobů .........................................................................  28 000,-Kč

otevření hrobky ......................................................................  2 100,- Kč

 

pochování do hrobu 4x 
pochování do hrobky  10x  
Správa hřbitova poskytuje okrajově i informace o kamenických pracích. 
  

SSPPRRÁÁVVAA  HHŘŘBBIITTOOVVAA 
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2. SMUTEČNÍ SÍŇ
V roce 2019 proběhlo ve smuteční síni 263 obřadů.

• PS Jan Žárský  198 obřadů 202 000,-Kč

• PS Josef Orgoník   65 obřadů  67 000,-Kč

Za pronájem chladicích boxů se vybralo celkem …….  359 400,-Kč

 

3. OPRAVY A ÚDRŽBA HŘBITOVA 

Provoz zajišťuje jak letní, tak zimní údržbu přístupových cest  

a chodníků k hrobům, kolumbáriím a urnovým hájům. 

V zimním období je tato činnost prováděná stávajícími zaměstnanci 

hřbitova a za pomoci techniky a pracovníků Technických služeb města 

Vsetína. 

V letním období probíhá sečení a hrabání trávy, údržba zeleně, ořezy 

dřevin, odstraňování plevele z chodníků, nátěry mobiliáře a jiné. 

Seč trávy probíhá od května do října. Je zajišťována jak sezónními 

pracovníky přes Úřad práce Vsetín, tak stálými zaměstnanci. 

Opravy, jako jsou např. předláždění chodníků a komunikací, opravy 

zídek, stříšek kolumbárií, obvodových zdí hřbitova apod. provádějí buď  

Technické služby města Vsetína, s.r.o. nebo soukromé stavební firmy. 

 

Spotřeba vody v roce 2019 činila celkem 504 m3 

▪ hřbitov 203 m3  

▪ obřadní síň 301 m3   

 

Spotřeba elektriky v roce 2019 činila celkem   34 141Kw 

▪ Obřadní síň 28 899 Kw     z toho chladírna .…. 10 996Kw 

▪ Hřbitov   5 242 Kw 

      

 

Náklady na likvidaci odpadu v roce 2019 činily 158.355,34 Kč 

 SSPPRRÁÁVVAA  HHŘŘBBIITTOOVVAA 
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 Zvířecí útulek Vsetín je organizace zabývající se především 

chovatelskou, zoohygienickou, veterinárně preventivní péčí a 

zajišťováním následného osvojení nalezených zvířat ze zájmových 

chovů. 

a) opuštěná (zájmové chovy) 
b) ztracená (zájmové chovy) 
 

Hlavní činností útulku je poskytnout nalezeným zvířatům co nejlepší 

péči, a to je také naše největší priorita.    

Každodenní péče o zvířata zahrnuje:  

▪ čištění kotců a ubikací pro zvířata 
▪ pravidelné krmení a napájení 
▪ zajištění zdravotní péče, do které především patří: očkování, 

zbavení ekto a endo parazitů, popřípadě ošetření drobných 
zranění – zajišťuje veterinární lékař: MVDr. Jiří Šturala, 
pohotovost: veterinární klinika MVDr. Robert Just  

▪ venčení psů v prostorách k tomu určených (výběhy pro psy) 
 

Odchyt volně se pohybujících zvířat na území města Vsetína zajišťuje 

Městská policie Vsetín. S touto institucí také spolupracujeme při svozu 

uhynulých zvířat na území města Vsetína.  

 

Statistika odchytů 

 

V našem zařízení bylo v roce 2019 přijato 50 psů od MP Vsetín.  

Leden–březen:  12 ks 

Duben–červen:  9 ks 

Červenec–září:  11 ks 

Říjen–prosinec:  18 ks 

Psů převedených z r. 2018:  9 ks. 

Psů přijatých do útulku mimo MP (odchyceni v okolních obcích, nebo 

bez účasti MP) bylo 11 ks. Dohromady tedy přijato do útulku 70 psů. 

 

Osvojeno bylo v r. 2019:  27 psů 

Vráceno majiteli:  36 psů 

Zůstalo do dalšího roku (2020):  7 psů 

SSPPRRÁÁVVAA  MMĚĚSSTTSSKKÉÉHHOO  ZZVVÍÍŘŘEECCÍÍHHOO  ÚÚTTUULLKKUU 
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V r. 2019 bylo přijato do útulku 32 koček, 11 koček zůstalo v útulku z 

 r. 2018. To je 43 koček za r. 2019 

 

Osvojeno:  7 koček 

Uhynulo nebo bylo utraceno:  19 koček 

Zůstalo do dalšího roku (2020):  17 koček 

 

Z důvodu zasažení útulku infekční panleukopténií koček, byl v r. 2019    

příjem a výdej koček značně omezen. 

 

 

SSPPRRÁÁVVAA  MMĚĚSSTTSSKKÉÉHHOO  ZZVVÍÍŘŘEECCÍÍHHOO  ÚÚTTUULLKKUU 
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Redakce Vsetínských novin zajišťovala v roce 2019 přípravu a vydávání 

čtrnáctideníku občanů města Vsetína Vsetínské noviny.  

Redakci Vsetínských novin tvořil v období leden až březen 2019 pouze 

jeden pracovník, a to Jiří Žůrek. Od počátku dubna byla redakce 

posílena o dalšího redaktora Michala Horského, což přineslo možnost 

rozšíření rozsahu zpravodajství ze všech oblastí života města, tedy 

nejen z městského úřadu, ale i kultury a sportu. 

Při tvorbě náplně Vsetínských novin spolupracovala redakce nejen 

přímo s jednotlivými odbory městského úřadu, ale i kulturními, 

společenskými či sportovními organizacemi tak, aby občané byli 

kvalitně informováni o životě ve městě, měli přehled o dění na radnici, 

byli informováni o probíhajících investičních akcích, věděli včas o 

konání kulturních, společenských i sportovních akcí a podobně. Od 

dubna též byla navázána spolupráce s novou mluvčí městského úřadu 

Janou Raszkovou. 

 

Redakce Vsetínských novin svojí spoluprací s místními neziskovými 

organizacemi významně napomáhá při jejich prezentaci. Redakce se 

také spolupodílí na obsahu internetových stránek města Vsetína 

www.mestovsetin.cz, městského facebookového a instagramového 

profilu a zajišťování informačního servisu města ve spolupráci 

s tiskovou mluvčí městského úřadu. 

 

Na stránkách Vsetínských novin je prostor také pro inzerci, a to jak 

řádkovou, tak i plošnou. Hojně ji využívají občané a především místní 

podnikatelské subjekty. Příjmy z inzerce dosáhly v roce 2019 celkové 

částky 499 507 korun bez DPH. Oproti roku předcházejícímu to 

znamenalo nárůst o přibližně 50 tisíc korun. 

 

Vsetínské noviny v roce 2019 vyšly 23x v nákladu 12 tisíc výtisků a byly 

distribuovány zdarma do všech občanských schránek ve městě Vsetíně 

a do desítek firem a organizací, k dispozici byly i ve vestibulu radnice, 

Informačním centru Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, a 

v elektronické podobě také na webových stránkách města Vsetína 

www.mestovsetin.cz.  

VVSSEETTÍÍNNSSKKÉÉ  NNOOVVIINNYY  
 

 

http://www.mestovsetin.cz/
http://www.mestovsetin.cz/
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Plánovaný 16stránskový rozsah novin byl vzhledem k posílení redakce 

téměř pravidelně rozšiřován. V 16stránkové verzi Vsetínské noviny 

vyšly 6x, jako 12stránkové 2x, jako 20stránkové 12x a dokonce 3x jako 

24stránkové.  

 

Náklady na technickou přípravu, tisk a distribuci, bez mzdových 

nákladů redakce, v roce 2019 činily 632 701 korun bez DPH.  

  

VVSSEETTÍÍNNSSKKÉÉ  NNOOVVIINNYY  
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 Projekt veřejně prospěšných prací je zaměřen na skupinu obtížně 

umístitelných uchazečů o zaměstnání. Můžou zde být zařazeni pouze 

osoby dlouhodobě nezaměstnané, starší 50-ti let, zdravotně 

znevýhodněné a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kromě 

vyjmenovaných skupin musí být podle nařízení ÚP stanovenou dobu 

v evidenci Úřadu práce 

Jedná se o nekvalifikované pracovní místa, spočívající zejména v úklidu 

a údržbě veřejných prostranství a ploch. U schopnějších jedinců je pak 

možnost zvýšení kvalifikace na obsluhu křovinořezů, motorových 

foukačů, popř. průmyslového vysavače. 

K zaměstnávání sociálně vyloučených osob se přímo váže nadměrné 

zatížení administrativy v důsledku nejen fluktuace, zvýšené 

nemocnosti, drobných pracovních úrazů, porušování pracovních 

povinností, ale hlavně vysokého počtu exekucí, které si tito lidé sebou 

do zaměstnání přináší. 

 

Rozbor fluktuace VPP 2019 

měsíc 
stav k 1.v 

měsíci 
nástup výstup 

stav 
k poslednímu 

dni 

z roku 2018 11 0 0 11 

leden  11 0 7 4 

únor 4 0 1 3 

březen 3 9 3 9 

duben 9 0 2 7 

květen 7 0 0 7 

červen 7 0 0 7 

červenec 7 13 0 20 

srpen 20 0 4 16 

září 16 0 0 16 

říjen 16 0 3 13 

listopad 13 4 13 4 

prosinec 4 0 0 4 

 

Z roku 2018 bylo v zaměstnaneckém poměru 11 pracovníků VPP. 

K poslednímu dni v lednu skončila pracovní smlouva 7 z nich. V únoru 

byl s 1 pracovníkem rozvázán pracovní poměr okamžitým zrušením 

prac. poměru. Na začátku března nastoupilo do TS 9 nových 

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
 

 



 

  
24 

pracovníků VPP a na konci března zase skončila pracovní smlouva  

u 3 pracovníků. Během dubna došlo k rozvázání pracovního poměru ve 

zkušební době u 2 pracovníků. Další nárůst počtu VPP byl až na základě 

výběrového řízení v červnu s nástupem od července v počtu 13 nových 

pracovníků. Ke snížení počtu VPP došlo následně v měsíci srpnu, kdy  

2 pracovníci ukončili pracovní poměr dohodou z důvodu stěhování a 

dalším 2 pracovníkům končila pracovní smlouva. S celkovým počtem  

16 VPP jsme byli do října 2019, kdy odešel 1 pracovník na dohodu do 

jiného zaměstnání, a u 2 pracovníků skončila pracovní smlouva. 

V listopadu posílili řady VPP 4 noví pracovníci, ale na konci měsíce 

skončila platnost pracovní smlouvy dalším 13 lidem. Až do konce roku 

tak byli zaměstnáni v TS celkem 4 pracovníci VPP a s tímto počtem 

jsme přecházeli do roku 2020. 

 

2019 – zaměstnáno celkem VPP 37 osob 

2019 – náklady na činnost VPP 1 881 tis. Kč 

 

 

Veřejně prospěšné práce se podílí na těchto činnostech: 

• ruční zimní údržba chodníků, schodů, přechodů pro chodce  

a autobusové zastávky MHD v lokalitě Horní město, chodník 

v Semetíně, nadchod na Bobrkách 

• úklid posypového materiálu po zimním období z míst těžko 

přístupných strojní zametací technice 

• jarní úklid všech lokalit města podle harmonogramu 

• pravidelný úklid odpadků v centru města, v sídlištích a ostatních 

městských částech 

• každodenní úklid městské tržnice u Městského úřadu 

• úklid podchodů 

• úklid parků 

• úklid autobusových zastávek MHD 

• úklid stanovišť odpadových nádob a odvoz odpadu uloženého 

mimo odpadové nádoby 

• čištění přístupných břehů potoků od odpadků 

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ  PPRRÁÁCCEE  
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• sběr odpadků z příkop 

• úklid dětských hřišť 

• odstraňování černých skládek 

• čištění odvodňovacích žlabů 

• mechanické odstraňování prorůstající trávy z chodníků a 

dlážděných ploch 

• sběr odpadků podél cyklostezky 

• stěhování a jiné pomocné práce pro školní zařízení patřící 

Městu Vsetín 

• úklidové práce při akcích Města 

  
činnost počet zásahů množství náklady TS 

odstranění černých skládek 23 8,28 tun 62 tis. Kč 

úklid autobus. zastávek MHD 24  0,6 57 tis. Kč 

úklid a odvoz odpadu u kontejnerů 390 132,37 tun 589 tis. Kč 

 

Vývoj na trhu práce má poslední roky vliv na situaci se zaměstnáváním 

VPP. V roce 2018 byl propad počtu VPP proti předešlému roku o 20 %, 

v roce 2019 se snížil proti roku 2018 o 40 %. Nastává situace, kdy 

nemáme k dispozici tolik pracovníků, abychom zajistili pravidelný úklid 

celého města. Zabezpečujeme proto základní úkony na čistotě města  

a to hlavně v jeho centru a při svozu odpadu odloženého mimo 

odpadové nádoby v sídlištích. Zároveň provádíme likvidaci černých 

skládek ve městě.  
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Činnost organizace 
 

S odkazem na schválení Zřizovací listiny Zastupitelstvem města Vsetín dne 

25.10.2005 vznikla s účinností od 1.12.2005 Vsetínská správní a investiční, 

příspěvková organizace. Usnesením z 12. zasedání Zastupitelstva města 

Vsetína, konaného dne 13. prosince 2011 došlo k převodu činností a úkolů 

z VSI, p.o. na město, sloučení VSI, p.o. a TSMV, p.o.   

Od 1.1.2013 došlo k rozšíření činnosti a převodu části majetku z TS s.r.o. 

 

Organizace má hlavní i doplňkovou činnost. Hlavním účelem je zajišťování 

činnosti pro zřizovatele a jím zřízené organizace. Doplňková činnost 

navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace tak, aby mohla lépe 

využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých 

zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů 

příspěvkové organizace. Tato činnost je realizována smluvně pro třetí 

osoby, tj. osoby odlišné od zřizovatele a jím zřízené příspěvkové 

organizace. Doplňková činnost je především zaměřena na silniční 

motorovou dopravu a služby. 

 
Podmínkou pro provozování doplňkové činnosti je, že: 

 

▪ doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně 

▪ doplňková činnost se realizuje podle platných norem a předpisů 

▪ doplňková činnost nesmí být dlouhodobě ztrátová 

 
Organizace má tyto druhy majetku: 

1) majetek svěřený  
2) majetek nakoupený 
 

Hodnota nakoupeného drobného dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku činila v roce 2019 …….. 344.521,98 Kč. 
 

Daň z přidané hodnoty 

Organizace je od 1.1.2007 měsíčním plátcem DPH.  
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Výnosy z hospodářské činnosti jsou z pronájmu smuteční síně, inzerce, 
pronájmu reklamních ploch a ostatních služeb tj., autodoprava a 
údržba zeleně, zimní údržba, prodej soli a drtě. Podstatnou část výnosu 
tvoří: 

▪ nájem smuteční síně 391.002 Kč 

▪ inzerce 499.507 Kč 
▪ pronájem reklamních ploch 304.680 Kč 
▪ pronájem 644.580 Kč 
▪ prodej materiálu 162.335 Kč 
▪ ostatní              670.448 Kč 

 

Výnosy v hlavní činnosti jsou následující: 

▪ hřbitov  405 743 Kč  

▪ čerpání fondů 165 621 Kč 

▪ úroky     74 154 Kč 

▪ ostatní výnosy z činnosti 181 461 Kč  

▪ příspěvek zřizovatele         64 010 000 Kč  

▪ dotace ÚP           1 872 959 Kč   

 

Příspěvková organizace za rok 2019 vykazuje ztrátu ve výši 782.875,76 Kč.  
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Hlavní činnost

68 437 866,19

68 437 719,86

8 079 140,58

5 122 538,99

0,00

0,00

-3 049,20

0,00

0,00

4 212 516,81

18 545,28

27 060,12

0,00

18 312 916,92

17 874 727,84

5 984 796,22

151 651,38

1 401 798,27

0,00

0,00

0,00

18 035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 737 197,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 130 627,68

369 216,14

146,33

0,00

146,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Předmět činnosti: 

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 17.2.2020

1 2 4

V  Ý  K  A  Z     Z  I  S  K  U    A    Z  T  R  Á  T  Y
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace; IČO 75063468; Jasenice 528, Vsetín, 755 11

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

A. NÁKLADY CELKEM 67 874 503,77 2 291 226,99 2 448 633,56

Název položky
Syntetický 

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné Minulé

Hlavní činnost
Hospodářská 

činnost
Hospodářská 

činnost

       1. Spotřeba materiálu 501 8 245 789,50 45 587,89 57 986,49

   I. Náklady z činnosti 67 884 913,52 2 280 451,24 2 448 633,56

       3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00

       2. Spotřeba energie 502 5 764 293,46 221 010,79 256 759,11

       5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00

       4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00

       7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00

       6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00

       9. Cestovné 512 26 772,39 536,61 446,72

       8. Opravy a udržování 511 2 515 777,16 195 131,83 85 866,69

       11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00

       10. Náklady na reprezentaci 513 17 682,52 0,00 0,00

       13. Mzdové náklady 521 19 123 237,36 911 816,64 996 052,16

       12. Ostatní služby 518 18 487 291,52 188 492,56 161 626,91

       15. Jiné sociální pojištění 525 152 699,62 6 147,38 5 957,62

       14. Zákonné sociální pojištění 524 6 325 881,38 309 629,62 338 657,78

       17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00

       16. Zákonné sociální náklady 527 1 330 238,03 35 345,72 28 948,64

       19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00

       18. Daň silniční 531 0,00 34 654,00 55 707,00

       22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00

       20. Jiné daně a poplatky 538 10 395,85 1 102,15 220,00

       24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00

       23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00

       26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00

       25. Prodaný materiál 544 0,00 102 669,16 46 975,26

       28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 200 351,90 380 629,10 399 037,19

       27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00

       30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00

       29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00

       32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00

       31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00

       34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 751 885,77 117 199,50

       33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 -921 096,47 -114 955,50

       36. Ostatní náklady z činnosti 549 339 980,85 4 887,47 6 111,67

       35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 344 521,98 12 021,02 6 036,32

       1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00

   II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00

       3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00

       2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00

       5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00

       4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00

       1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00

   III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00

   V. Daň z příjmů -10 409,75 10 775,75 0,00

       2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00
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       2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 -10 884,00 0,00 0,00

       1. Daň z příjmů 591 474,25 10 775,75 0,00
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Hlavní činnost

68 574 837,14

1 442 789,19

0,00

308 868,65

134 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

821 295,75

170 812,79

70 276,95

0,00

69 378,23

898,72

0,00

0,00

67 061 771,00

0,00

67 061 771,00

136 970,95

136 970,95

1 2 4

Název položky
Syntetický 

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné Minulé

Hlavní činnost
Hospodářská 

činnost
Hospodářská 

činnost

   I. Výnosy z činnosti 752 824,24 2 672 551,77 2 665 823,49

B. VÝNOSY CELKEM 66 709 937,23 2 672 551,77 2 666 839,49

       2. Výnosy z prodeje služeb 602 412 181,63 2 204 241,30 2 494 851,67

       1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00

       4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 2 996,69 0,00

       3. Výnosy z pronájmu 603 127 074,43 0,00 0,00

       9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 256 656,37 0,00

       8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00

       11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00

       10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00

       13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00

       12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 162 335,34 97 857,70

       15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00

       14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 2 210,62 14 296,72

       17. Ostatní výnosy z činnosti 649 47 947,41 44 111,45 58 817,40

       16. Čerpání fondů 648 165 620,77 0,00 0,00

       1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00

   II. Finanční výnosy 74 153,99 0,00 1 016,00

       3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00

       2. Úroky 662 74 153,99 0,00 0,00

       6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 1 016,00

       4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00

       1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 0,00 0,00 0,00

   IV. Výnosy z transferů 65 882 959,00 0,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

       2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 65 882 959,00 0,00 0,00
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   2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -1 164 566,54 381 324,78 218 205,93

   1. Výsledek hospodaření před zdaněním -1 174 976,29 392 100,53 218 205,93
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Brutto Netto

163 463 610,83 92 240 495,10

151 326 698,57 80 946 951,61

356 296,60 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

356 296,60 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150 970 401,97 80 946 951,61

4 869 671,00 4 869 671,00

0,00 0,00

74 118 273,54 60 505 241,54

62 389 816,87 14 355 508,87

0,00 0,00

8 376 110,36 0,00

0,00 0,00

1 216 530,20 1 216 530,20

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 136 912,26 11 293 543,49

811 848,53 811 848,53

0,00 0,00

811 848,53 811 848,53

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 348 445,28 4 505 076,51

823 877,99 378 014,50

148 211,02 148 211,02

0,00 0,00

0,00 0,00

1 521,00 1 521,00

0,00 0,00
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       9. Pohledávky za zaměstnanci 335 0.00 2 689,00

       10. Sociální zabezpečení 336 0.00 0,00

       5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00

       6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00

       1. Odběratelé 311 445 863,49 207 882,99

       4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0.00 845 752,44

       10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00

   II. Krátkodobé pohledávky 843 368,77 5 023 634,29

       8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00

       9. Zboží na cestě 138 0.00 0,00

       6. Výrobky 123 0,00 0,00

       7. Pořízení zboží 131 0.00 0,00

       4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00

       5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00

       2. Materiál na skladě 112 0,00 1 095 562,88

       3. Materiál na cestě 119 0.00 0,00

   I. Zásoby 0,00 1 095 562,88

       1. Pořízení materiálu 111 0.00 0,00

       6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0,00

B. Oběžná aktiva 843 368,77 15 364 046,84

       3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0,00

       5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00

       1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00

       2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00

       6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00

   IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00

       3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00

       5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0,00

       1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00

       2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00

       10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0,00

   III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00

       8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00

       9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0,00

       6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 8 376 110,36 0,00

       7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00

       4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 48 034 308,00 17 980 349,87

       5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00

       2. Kulturní předměty 032 0,00 0,00

       3. Stavby 021 13 613 032,00 60 659 741,54

   II. Dlouhodobý hmotný majetek 70 023 450,36 83 806 455,41

       1. Pozemky 031 0,00 5 166 364,00

       8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0,00

       9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0,00

       6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00

       7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00

       4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00

       5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 356 296,60 0,00

       2. Software 013 0,00 0,00

       3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00

   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 356 296,60 0,00

       1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00

AKTIVA CELKEM 71 223 115,73 99 170 502,25

A. Stálá aktiva 70 379 746,96 83 806 455,41

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
Minulé

Korekce

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 17.2.2020

2 4

R O Z V A H A

Za období: 12/2019

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace; IČO 75063468; Jasenice 528, Vsetín, 755 11

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: 



1 3

Brutto Netto

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

437 178,63 437 178,63

0,00 0,00

239 101,00 239 101,00

0,00 0,00

45 000,00 45 000,00

3 653 555,64 3 256 050,36

5 976 618,45 5 976 618,45

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 338 952,35 5 338 952,35

365 433,10 365 433,10

197 216,00 197 216,00

0,00 0,00

75 017,00 75 017,00
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       16. Peníze na cestě 262 0.00 0,00

       17. Pokladna 261 0.00 57 833,00

       10. Běžný účet FKSP 243 0.00 250 683,72

       15. Ceniny 263 0.00 180 615,00

       5. Jiné běžné účty 245 0.00 0,00

       9. Běžný účet 241 0.00 8 755 717,95

       3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0,00

       4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0,00

       1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0,00

       2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0,00

       33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 397 505,28 3 425 712,86

   III. Krátkodobý finanční majetek 0,00 9 244 849,67

       31. Příjmy příštích období 385 0.00 0,00

       32. Dohadné účty aktivní 388 0.00 163 261,00

       28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0.00 0,00

       30. Náklady příštích období 381 0.00 0,00

       17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 0,00

       18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 0,00

       15. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0,00

       16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0.00 0,00

       13. Daň z příjmů 341 0.00 378 336,00

       14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0.00 0,00

       11. Zdravotní pojištění 337 0.00 0,00

       12. Důchodové spoření 338 0.00 0,00
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Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
Minulé

Korekce



1

Běžné

92 240 495,10

87 229 454,24

78 789 916,83

401 46 706 173,00

403 33 610 199,62

405 0,00

406 0,00

407 0,00

408 -1 526 455,79

9 222 779,17

411 925 285,99

412 390 854,38

413 4 528 450,40

414 61 173,92

416 3 317 014,48

-783 241,76

-783 241,76

431 0,00

432 0,00

5 011 040,86

0,00

441 0,00

2 383 742,60

451 0,00

452 2 383 742,60

455 0,00

459 0,00

472 0,00

2 627 298,26

281 0,00

289 0,00

321 70 870,77

324 0,00

326 0,00

331 1 354 587,00

333 0,00

336 553 124,00

337 239 391,00

338 0,00

341 11 250,00

342 178 548,00

343 32 465,49

345 0,00

347 0,00

349 0,00

374 0,00

383 6 818,00

384 0,00

389 124 500,00

378 55 744,00
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       37. Dohadné účty pasivní 687 000,00

       38. Ostatní krátkodobé závazky 34 515,00

       32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00

       35. Výdaje příštích období 0,00

       36. Výnosy příštích období 0,00

       18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 0,00

       19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 0,00

       20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00

       15. Daň z příjmů 0,00

       16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 121 935,00

       17. Daň z přidané hodnoty 32 972,00

       12. Sociální zabezpečení 469 050,00

       13. Zdravotní pojištění 201 033,00

       14. Důchodové spoření 0,00

       9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0,00

       10. Zaměstnanci 1 147 395,00

       11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00

       4. Jiné krátkodobé půjčky 0,00

       5. Dodavatelé 1 982 841,39

       7. Krátkodobé přijaté zálohy 0,00

       8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00

   III. Krátkodobé závazky 4 676 741,39

       1. Krátkodobé úvěry 0,00

       2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2 383 742,60

       4. Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00

       7. Ostatní dlouhodobé závazky 0,00

       1. Rezervy 0,00

   II. Dlouhodobé závazky 2 383 742,60

       1. Dlouhodobé úvěry 0,00

       3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 0,00

D. Cizí zdroje 7 060 483,99

   I. Rezervy 0,00

   III. Výsledek hospodaření 355 176,88

       1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 355 176,88

       2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00

       3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 4 205 201,83

       4. Rezervní fond z ostatních titulů 55 992,41

       5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 3 337 673,48

   II. Fondy účetní jednotky 8 888 890,55

       1. Fond odměn 1 019 748,45

       2. Fond kulturních a sociálních potřeb 270 274,38

       5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 0,00

       6. Jiné oceňovací rozdíly 0,00

       7. Opravy předcházejících účetních období -1 526 455,79

       1. Jmění účetní jednotky 50 209 714,56

       3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 34 182 692,06

       4. Kurzové rozdíly 0,00

PASIVA CELKEM 99 170 502,25

C. Vlastní kapitál 92 110 018,26

   I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 82 865 950,83
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Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Minulé




