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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. Městské tržiště Svárov

Technické služby města Vsetína, p.o. zaměstnávaly v roce 2020 celkem
71 zaměstnanců (přepočtených 71), z toho bylo 14 THP, ostatní
zaměstnanci byli zařazeni v dělnické kategorii.
Během roku 2020 bylo přijato 18 zaměstnanců a 16 zaměstnanců bylo
propuštěno (z toho 1 zaměstnanec ukončil pracovní poměr odchodem
do starobního důchodu a 15 zaměstnanců na VPP uzavřelo PP v roce
2020).

V roce 2020 ukončil 1 kmenový zaměstnanec pracovní poměr dohodou
na středisku místní komunikace, 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 řidiče nutné řidičské oprávnění 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 2020 jsme
doplnili řady zaměstnanců na VO a Autodílny, obor elektromontér a
Automechanik za zaměstnance, kteří na provozech chyběli.
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Technické sluiby mésta Vsetl'na, p.o. zaméstnévaly v roce 2020 celkem
71 zaméstnancfi (pFepoétem'Ich 71), z toho bylo 14 THP, ostatm’
zaméstnanci byli zaFazeni v délnické kategorii.
Béhem roku 2020 bylo pFijato 18 zaméstnancfi a 16 zaméstnancfi bylo
propuéténo (z toho 1 zaméstnanec ukonéil pracovnl’ pomér odchodem
do starobm’ho dfichodu a 15 zaméstnancfi na VPP uzavFelo PP v roce
2020)

V roce 2020 ukonéil 1 kmenovy'l zaméstnanec pracovnl' pomér dohodou
na stFedisku ml'stnl' komunikace, a to odchodem do SD. Pracovnl’ pozici,
bylo nutno opét doplnit zdfivodu zajiéténl' kvalitnl'ch sluieb mésta
Vsetl'na. Tato pracovnl' pozice se obsazuje obtl'iné, nebot’ bylo
vyiadovéno kzaméstném’ Fidiée nutné Fidiéské oprévném’ i praxe
v oboru a vzhledem k souéasné situaci na trhu préce, kde je nabl’zeno
velmi mélo kvalifikovam'lch Iidl’ s uéebm’mi obory, kteFI' se svému
vyuéem’ nadéle vénuji v rémci pracovm’ho poméru. V roce 2020 jsme
doplnili Fady zaméstnancfi na VO a Autodl'lny, obor elektromontér a
Automechanik za zaméstnance, kteFI' na provozech chybéli.
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Dále byly nově uzavřeny 3 dohody o pracovní činnosti a 9 dohod o
provedení práce.

Organizace měla v roce 2020 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 popáté 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 a VZ, při
letní údržbě.

Od roku 2020 klesl na Úřadě práce počet zaměstnatelných uchazečů o
práci na minimum, které zaměstnáváme na pozici dělník VPP. Z tohoto
důvodu je nelehkým úkolem vybrat a obsadit požadovaný počet míst
na tuto pozici.

V průběhu roku 2020 jsme celkem zaměstnali na pozici dělník VPP 15
uchazečů. 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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Déle byly nové uzavFeny 3 dohody o pracovni éinnosti a 9 dohod o
provedeni préce.

Organizace méla v roce 2020 vytvoFeny podminky i pro zaméstnévéni 5
osob se zdravotnim postiienim, tim splnila povinm'l podil zaméstnévéni
obéanfi se zdravotnim postiienim.

Organizace kaidoroéné vyuiivé i moinosti éerpéni pFI’spévkl‘J z aktivni
politiky zaméstnanosti, kterou jsme vyuiili jii popété v Fadé v projektu
veFejné prospéém'lch praci, jei je zaméFena na skupinu obtiiné
umistitelm'lch uchazeéfi o zaméstnéni.

Do téchto projektfi jsou obsazovéni uchazeéi o zaméstnéni, kteFI’ jsou
dlouhodobé nezaméstnani, zdravotné znevVhodnéni a osoby ohroiené
sociélnim vylouéenl’m.

Z dfivodu VVEe uvedem'lch aspektfi jsou tato pracovni mista VPP
nekvalifikované a zaméFuji se na t’Jid a L’Jdribu veFejm'Ich prostranstvi
a budov mésta. | mezi pracovniky VPP se obéas najdou i schopnéjéi
jedinci, kteFI’ projdou za§kolenim, tim se jim zvVéi kvalifikaci a mohou
pracovat jako obsluha kFovinoFezO napF. na stFedisku HFbitov a VZ, pFi
letni Udribé.

Od roku 2020 klesl na UFadé préce poéet zaméstnatelm'lch uchazeéfi o
préci na minimum, které zaméstnévéme na pozici délnik VPP. Z tohoto
dfivodu je nelehky'lm Ukolem vybrat a obsadit poiadovam’l poéet mist
na tuto pozici.

V prfibéhu roku 2020 jsme celkem zaméstnali na pozici délnik VPP 15
uchazeéfi. Projektje podporovén dotacemi z Evropské unie a mé pFisné
pravidla, kteei se musi Fidit zaméstnavatel i UFad préce, kteFI’ spolu
L'ce spolupracuji.
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Přehled zaměstnávání VPP za rok 2020

Období Nástup - Začátek PP Počet reálných

1.1.2020 – 31.1.2020 PP od 1.9.2019 4

1.2.2020 – 30.6.2020 PP od 1.1.2020 1

1.3.2020 – 31.12.2020 PP od 1.3.2020 7

1.4.2020 – 31.12.2020 PP od 1.4.2020 1

1.9.2020 – 31.12.2020 PP od 1.9.2020 2

Celkem bylo zaměstnáno v roce 2020: 15

Přehled výstupů, nástupů a pohledávek zaměstnanců na VPP

Ukončení PP uplynutím doby 5

První vstup do PP 2

Opakované vstupy do PP 13

Počet Exekucí 60

Prům. počet exekucí na jednoho zaměstnance 5

Začátkem roku 2020 jsme zaměstnávali 4 pracovníků VPP, kterým
vznikl PP již v roce 2019 a byl uzavřen na pět měsíců. V lednu vznikl
jeden pracovní poměr na provoze VPP a to po dobu 6 měsíců. Na konci
ledna uplynula sjednaná doba čtyřem pracovníkům taktéž na pozici
dělník VPP. V měsíci březnu byl uzavřen pracovní poměr s 7 uchazeči a
byl sjednán na 6 měsíců a poté prodloužen na jeden rok. Od dubna
2020 byl přijat 1 dělníků na VPP. V červnu byl ukončen PP s jedním
pracovníkem VPP a to opět uplynutím sjednané doby. Zimní údržba
byla zajištěna nástupem 2 novými zaměstnanci, kteří měli pracovní
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PFehled zaméstnévém’ VPP za rok 2020

Obdobl' Néstup - Zaéa’tek PP Poéet reélm'lch

1.1.2020 — 31.1.2020 PP 0d 1.9.2019 4

1.2.2020 - 30.6.2020 PP 0d 1.1.2020 1

1.3.2020 — 31.12.2020 PP 0d 1.3.2020 7

1.4.2020 - 31.12.2020 PP 0d 1.4.2020 1

1.9.2020 — 31.12.2020 PP 0d 1.9.2020 2

Celkem bylo zaméstna’no v roce 2020: 15

PFehled Wstupfi, néstupfi a pohledévek zaméstnancfi na VPP

Ukonéenl' PP uplynutl'm doby 5

Prvnl' vstup do PP 2

Opakované vstupy do PP 13

Poéet Exekucn’ 60

Win. poéet exekuci na jednoho zaméstnance 5

Zaéétkem roku 2020 jsme zaméstnévali 4 pracovm’kfi VPP, ktee
vznikl PP jii v roce 2019 a byl uzavFen na pét mésicfi. V lednu vznikl
jeden pracovnl’ pomér na provoze VPP a to p0 dobu 6 mésicfi. Na konci
ledna uplynula sjednané doba (”:tyFem pracovm’kfim taktéi na pozici
délnl’k VPP. V mésici bFeznu byl uzavFen pracovnl' pomér s 7 uchazeéi a
byl sjednén na 6 mésicfi a poté prodlouien na jeden rok. 0d dubna
2020 byl pFijat 1 délm’kfi na VPP. Véervnu byl ukonéen PP sjednl'm
pracovm’kem VPP a to opét uplynutl’m sjednané doby. Zimnl' Udriba
byla zajiéténa néstupem 2 novi zaméstnanci, kteFI' méli pracovnl'

I - Tammi nuts?
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smlouvu jen na pět měsíců, a to s přechodem do roku 2021. Některé
pracovní smlouvy nebylo možné prodlužovat, přesto že byly sjednány
jen v délce 5, nebo 6 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 a minimální mzda je každým
rokem zvyšována dle nařízení vlády.

Někteří z těchto zaměstnanců potřebují ze strany vedoucích
individuální přístup, protože byli před nástupem do naší organizace
několik let nezaměstnaní, případně nepracovali vůbec, a a z tohoto
důvodu jim chybí pracovní návyky, které jsou spojené s plněním
pracovních povinností.

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 pátým rokem, dochází k opakovaným vstupům některých uchazečů,
kteří se po ukončení pracovního poměru opět přihlašují do evidence
Úřadu práce.

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
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pracovní smlouvy nebylo možné prodlužovat, přesto že byly sjednány
jen v délce 5, nebo 6 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 a minimální mzda je každým
rokem zvyšována dle nařízení vlády.

Někteří z těchto zaměstnanců potřebují ze strany vedoucích
individuální přístup, protože byli před nástupem do naší organizace
několik let nezaměstnaní, případně nepracovali vůbec, a a z tohoto
důvodu jim chybí pracovní návyky, které jsou spojené s plněním
pracovních povinností.

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 pátým rokem, dochází k opakovaným vstupům některých uchazečů,
kteří se po ukončení pracovního poměru opět přihlašují do evidence
Úřadu práce.

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
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smlouvu jen na pét mésicfi, a to s pFechodem do roku 2021. Nékteré
pracovm’ smlouvy nebylo moiné prodluiovat, pFesto 2e byly sjednény
jen v délce 5, nebo 6 mésicfi, a to ze strany UFadu préce.
Néklady na platy, sociélnl’ a zdravotnl' pojiéténl' jsou dotovény UFadem
préce ve Vsetl’né ve Wéi 15.000, - Ké na délm’ka VPP. Tyto dotace
ov§em nepokryjl' celé mzdové néklady, nebot’ prfimérm'l hrubV plat na
jednoho pracovnl'ka VPP éim’ 17 900,- KE a minimélm’ mzda je kaid
rokem zvy§ovéna d|e naFI'zenI' vlédy.

NékteFI' ztéchto zaméstnancfi potFebujI' ze strany vedoucich
individuélm’ pFI’stup, protoie byli pFed néstupem do naél' organizace
nékolik let nezaméstnanl’, pFI’padné nepracovali vfibec, a a ztohoto
dfivodu jim chybl' pracovnl’ névyky, které jsou spojené splném’m
pracovm’ch povinnostl'.

PFI'chodem novh i staronovh zaméstnancfi na VPP také velmi
vzrostla administrativa (napF. narostl poéet pFI'chozich exekucf
sréikami ze mzdy za zaméstnance, a s nimi spojené souéinnosti v rémci
spolupréce sjednotlivi exekutorski dFady, potvrzovénl’ délkL‘]
po jednotlivh mésicich a étvrtletl’ch pro 06e pobl'rénl’ sociélm’ch
dévekapod).

Dalél’ administrativnl’ zatl'ienl’ je fluktuace, vysoké nemocnost, Easté
névétévy IékaFfi, drobné pracovnl' drazy, poru§ovéni pracovnl'
povinnostl' a éasté zmény zdravotnl'ch pojiét'oven a stl'm souvisejI'CI’
nenahlééem’ zmény zaméstnavateli.

Jelikoi se projekt se zaméstnévénl’m na pozici pracovnl’k VPP opakuje
jii pét rokem, dochézi k opakovam'lm vstupfim nékteeh uchazeéfi,
kteFI' se po ukonéem’ pracovm’ho poméru opét pFihlaéujI' do evidence
UFadu préce.

Ale na druhou stranu je také tFeba vyzdvihnout, 2e 2 kaidého mnoistvn’,
byt' malého, se dajl' vidy vybrat zaméstnanci, kteFI' pracujl' dobFe a
zodpovédné si plnl' zadané dkoly — napF. pFi Eiétém’ chodnl'kl‘] od Him a
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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, 2 zaměstnanci křovinořez
a sekačku. Taktéž proběhlo u nového elektromontéra doplnění
profesního řidičského oprávnění k řízení a manipulaci plošiny, které je
nezbytné při výkonu oprav veřejného osvětlení města.

Oblast bezpečnosti práce a požární ochrany má na starosti externista
Ing. Vladimír Skácal.
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z důvodu již zmiňované situace na trhu práce, malého počtu uchazečů
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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,
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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, 2 zaměstnanci křovinořez
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trévy pFedevél'm na Dolnl' Jasence a vzimnl'm obdobl' pak udriovém’
schodfi a chodnl’kfi mezi panelovi domy (posyp, odkll’zenl' snéhu a
|edu..). PFestoie jsme méli na zimnI' (Adribu méné pracovnl’kfi VPP
z dfivodu jii zmifiované situace na trhu préce, malého poétu uchazeét‘]
na UFadé préce, byla ruénl’ Udriba chodm’kfi, schodfi, pFechodL‘] pro
chodce a autobusovh zastévek MHD pFedevél'm vml’stnl' Iokalité
Hornl’ mésto, chodnl’ky v Semetl'né a nadchodu na Bobrkéch vidy Fédné
zajiéténa.

Mezi VPP jsou i zaméstnanci, kteFI' by vzhledem ke svému vysokému
véku nebo i zdravotm’mu omezem’jinde préci nenaéli.

ITechnické sluiby mésta Vsetl'na, pFI'spévkové organizace umoifiujl
svy'lm zaméstnancfim, aby se pravidelné §koli|i ve sch oborech a tI'm
si prohlubovali svoje znalosti a dovednosti, které mohou nésledné
aplikovat ve svém pracovm’m zaFazenI' (L'Jéetnictvi, majetek,
personalistika.).

Kromé pravidelm'lch periodickych §koleni (Fidiéi, strojnl'ci,
elektromontéFi, obsluhy motorovy'lch pil, kFovinoFezy, sekaéky,
plotostFihy, étépkovaée, préce ve vy'lékéch, hrobnl’ci apod.), byli nové
proékoleni 2 zaméstnanci na motorovou pilu, 2 zaméstnanci kFovinoFez
a sekaéku. Taktéi probéhlo u nového elektromontéra doplnénl’
profesnl'ho Fidiéského oprévnénl’ k Fizenl’ a manipulaci ploéiny, které je
nezbytné pFi vykonu oprav veFejného osvétlenl' mésta.

Oblast bezpeénosti préce a poiérm’ ochrany mé na starosti externista
Ing. Vladiml’r Skécal.
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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 2020 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 Janišov, Semetín

§ 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:

· opravy a údržba odvodnění Semetín,
Ohrada, Horní Jasénka, Jasénka sídliště a
Velký Skalník

· oprava MK technologií Turbo, výtluky po
zimě zejména trasy MHD a páteřní
komunikace v sídlištích Sychrov,
Rokytnice, Rybníky a Trávníky

· částečná oprava povrchu živicí na Ohradě
a Rybníkách

· oprava výtluků na ul.  Zbrojovácká
· rekonstrukce autobusového zálivu na ul.

Družstevní
§ opravy a částečné rekonstrukce chodníků:

· předlažba chodníku a ploch Smetanova,
Sychrov, Sušilova, Jasenka, Rybníky

· opravy dlažeb na Dolním náměstí

PPRROOVVOOZZ ÚÚDDRRŽŽBBYY MMÍÍSSTTNNÍÍCCHH KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ
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správou a údržbou městského majetku.
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města Vsetína a dále
prohlídky mostních konstrukcí za účasti autorizované osoby
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pravidelné čištění a dopouštění

§ opravy místních komunikací předlažby, opravy výtluků, částečné
rekonstrukce, opravy živičných povrchů komunikací:

· opravy a údržba odvodnění Semetín,
Ohrada, Horní Jasénka, Jasénka sídliště a
Velký Skalník

· oprava MK technologií Turbo, výtluky po
zimě zejména trasy MHD a páteřní
komunikace v sídlištích Sychrov,
Rokytnice, Rybníky a Trávníky

· částečná oprava povrchu živicí na Ohradě
a Rybníkách

· oprava výtluků na ul.  Zbrojovácká
· rekonstrukce autobusového zálivu na ul.

Družstevní
§ opravy a částečné rekonstrukce chodníků:
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PROVOZ ODRiBY MiSTNiCI-I KOMUNIKAci

Hlavnl’ éinnostl’ stFediska Udriby MK jsou dodévky v souvislosti se
sprévou a L’Jdribou méstského majetku.

Pro Mésto Vsetl'n byly provédény v roce 2020 tyto sluiby:

I pFednostnI’ odstrafiovénl’ havarijnl'ch zévad na MK na L'Jzeml'
mésta Vsetl’na a déle
prohll'dky mostnl’ch konstrukci za L'Jéasti autorizované osoby

I pravidelné strojnl' blokové éiéténl’ komunikaci dle sestaveného
harmonogramu

I kropem’ komunikaci v letnl'm obdobl'
I prohll'dky, revize a opravy deét’ové kanalizace, oprava nétoku

deét'ové kanalizace VelkV Skalnl'k éiéténl’ kanalizace Amerika,
oprava a éiétém’ kanalizace Janiéov, Hrbové, potfiéky, Semetl'n,
véna kanélovy'lch vpustl' a filtraém’ch koéfi Sychrov, Jasenka,
Trévnl’ky, Kolonie”Z”, Potfiéky, oprava reverda Janiéov, Semetl’n

I Eiétém’ ka§ny a vodnl'ch ploch(rybnl'éek v parku, ka§na na Hornl’m
Néméstl'), Udriba jejich provozm’ch zaFI'zenI' a technologil' a
pravidelné éiétém’ a dopouétém’

I opravy ml’stnl’ch komunikacn’ pFedlaiby, opravy tukfi, Eésteéné
rekonstrukce, opravy iiviém'lch povrchfi komunikaci:

o opravy a Udriba odvodném’ Semetl’n,
Ohrada, HornI' Jasénka, Jasénka sidliété a
Velky'l Skalnl'k

o oprava MK technologil' Turbo, tuky p0
zimé zejména trasy MHD a péteFm’
komunikace v sidliétich Sychrov,
Rokytnice, Rybnl'ky a Trévm’ky

o Eésteéné oprava povrchu iivicn’ na Ohradé
a Rybnl’kéch

o oprava vy'ltlukfi na ul. Zbrojovécké
o rekonstrukce autobusového zélivu na ul.

Druistevm’
I opravy a éésteéné rekonstrukce chodm’kfi:

o pFedlaiba chodm’ku a ploch Smetanova,
Sychrov, Su§i|ova, Jasenka, Rybm’ky

o opravy dlaieb na Dolnl'm néméstl'
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· předlažby naváděcích prvků pro
nevidomé

· opravy a předlažby bezbariérových
nájezdů Trávníky

· předlažba chodníku včetně liniového
odvodnění u galerie Smetanova

§ 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

§ oprava autobusových čekáren, osazování odpadovými
nádobami, úprava zeleně kolem zastávek a předlažby,

§ kompletní výměny zastávek 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

PPRROOVVOOZZ ÚÚDDRRŽŽBBYY MMÍÍSSTTNNÍÍCCHH KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ

9

· předlažby naváděcích prvků pro
nevidomé

· opravy a předlažby bezbariérových
nájezdů Trávníky

· předlažba chodníku včetně liniového
odvodnění u galerie Smetanova

§ 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

§ oprava autobusových čekáren, osazování odpadovými
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§ 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,
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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
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WHDENI’ main man

PROVOZ ODRiBY MiSTNiCI-I KOMUNIKACi

o pFedlaiby navédécich prvkl‘J pro
nevidomé

o opravy a pFedlaiby bezbariérovh
néjezdfi Trévnl’ky

o pFedlaiba chodnl’ku véetné liniového
odvodnénl’ u galerie Smetanova

I Udriba dopravm’ho znaéenl’ a ostatnl'ho pFI'sluéenstVI' MK
(véna poékozem'lch a osazovém’ novych dopravm’ch znaéek
dle stanovem’ a hlééem’ Méstské Policie Vsetl'n, oprava
vodorovného dopravm’ho znaéenl’ ve stFedu mésta - kolonie ,,Z”,
osazenl' nového znaéenl’ néméstl', L'Jprava zelené kolem
dopravnl'ho znaéenl’, pravidelné obnova vodorovného znaéenl’
pFedevéim pFechody a parkovaci plochy

I oprava autobusovh éekéren, osazovém’ odpadovi
nédobami, L’Jprava zelené kolem zastévek a pFedlaiby,

I kompletm’ vény zastévek véetné rekonstrukce zpevném’lch
ploch

I Eiétém’ pFI’kopl‘J a krajnic (éiétém’ pFikopovh ilabfi podél MK,
seéenl' krajnic MK, oFezy zelené v prfijezdm'lch profilech MK
(Mésto Vsetl'n, Jasenice, Luh, Janiéov, Semetl'n, komunikace
Jablofiové — Duéné, Hrbové)

I zimnl' Udriby MK (prohrnovém’ a posyp MK, odvoz snéhu z
centra mésta, provoz nédob s posypov materiélem, zajiéténl'
praCI' ZU pohotovostm’ sluibou)

I spréva a Udriba parkoviét’ - letnl' i zimnl' Udriba ploch parkoviét’,
drobné opravy povrchfi parkoviét’

I Udriba mobiliéFe na celém Uzeml' mésta - provédém’ oprav na
zékladé vlastm’ch i obéany sdélem'lch poznatkfi, Wména
poékozem'lch ééstl' laviéek, montéi novh i demontéi staeh
laviéek, opravy klepaéfi, suéékfi, opravy schodiét’ovh zébradll' a
jinVch zaFI’zenI’ v majetku mésta.

I Udriba détsch hFiét’ - drobné opravy pl'skoviét' véetné
doplfiovém’ pisku a odvozu starého - zneéiéténého, opravy
kolotoéfi, houpaéek, demontéie nevyhovujI’CI’ch zaFI’zenI'.

Pro svou Einnost stFedisko vyuil'vé nékladnl’ch vozidel Liaz, Avia,
Multicar, speciélm’ch vozidel s kropl’ci néstavbou(MTS a LIAZ) zametaci
vozy (Boschung, Cleango, Snéika a IFA), nakladaé JCB, malV nakladaé
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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.

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
2020 celkem 12 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.

PPRROOVVOOZZ ÚÚDDRRŽŽBBYY MMÍÍSSTTNNÍÍCCHH KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ
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PROVOZ ODRiBY MiSTNiCI-I KOMUNIKACF

VENIERI , néstavba na opravu tlukL‘] VS AB 1000 TURBO, univerzélm’ch
strojfi s rfizm'lmi pFI’davm'Imi zaFI'zenI’mi, sypaé, radlice, kropiéka, silniénl’
kartéé, Fezaci a humid stroje a dalél’vétéii malé mechanizace.

Dodévkv praci a sluieb pro obéanv a dalél' subjekty.

Na zékladé smluv a objednévek provédéli pracovm’ci stFediska drobné i
vétél' dodévky pro obéany a subjekty mésta Vsetl'na a bll'zkého okoll’ a
to zejména:

I asisteném’ préce pFi kulturm’ch a spoleéensch akCI'ch mésta
(asistence, stéhovém’, montéie pédil’ a dalél’ sluiby pFi oslavéch
Nového roku, , Dni zemé a dalél'ch akcich)

I strojnl' i ruénl' éiétém’ vozovek a chodm’kfi v areélech firem a na
probl’hajl'cich stavbéch

I zimnI'L'Jdribu komunikaCI’

Préce sestévajl'ci pFedevél'm z éiétém’ a béiné Udriby vozovek,
chodnl’kfi, dopravnl’ho znaéem’ a mobiliéFe vykonévalo v prfibéhu roku
2020 celkem 12 pracovm’kfi v profesich Fidié, zednl'k, dlaidié, stavebnl’
délnl’k a zémeém’k. V rémci rozsahu praCI', dostateéného zajiéténl'
poiadovam'lch sluieb a také optimélnl’ho rozloiem’ pracovm’ch kapacit
byly vyuil'vény také sluiby soukroch dodavatelfi.
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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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PROVOZ ODRiBY VEI‘iEJNé ZELENI‘E

Hlavnl’ (":innosti na pozemCI’ch ve vlastnictVI’ mésta Vsetl’na:

seéem’ travnath ploch, o§etFenf trévm’kfi vé. hrabénl’ a odvozu
poseéené trévy

o Whraby spadaného “SH
0 seéem’ pravidelné neudriovam'lch ploch a ruderélm’ch porostfi
o Fez a tvarovém’ dFevin, odstraném’ vétVI', néletovh a nevhodm'lch

dFevin
o odstrafiovénivladkfi na kmenech stromfi
o kécem’ stromfi
o §tépkovéni dFevnI' hmoty
o vy'lsadba dFevin véetné nésledné Udriby
o zakfilovém’vysézenVch stromfi
o opravy kfilfi a Livazkfi na mlach stromech
o instalace a Wmény chréniéek na kmenech mlach stromkfi
o péstebm’ Fezy stroml‘J
o sadba a celosezénnl’ o§etFovéni letniéek
o o§etFenf dFevin a rostlin odplevelenl’m s nakpenI'm pfidy
o zakfirovénisadeb
o L’Jprava a zmlazovém’ iivh plotfi
o zélivka a hnojenl' rostlin
o terénm’ L'Jpravy pFed sevem trévnl’ku
o sev trévnl’ku véetné nésledné L’Jdriby
o terénnl' L'Jpravy poékozem'lch travnath ploch

Seéenl’ trévy vjednotlivh Iokalitéch mésta je provédéno pravidelné
4x roéné vdohodnuth cyklech spFihlédnutI’m na prfibéh poéasi a
fenofézi vy'lvoje trévnl’kfi. Vcentru mésta probl'hé seéenl’ 6x roéné.
Ostatnl' travnaté pravidelné neudriované méstské plochy jsou seéeny
2x roéné. StFI’hénI' iivh plotfi je provédéno 1— 2x roéné. VVhrab
spadaného listl’ probl’hé na podzim a na jaFe pFed prvnl' seél', kdy jsou
z trévm’kfi odklizeny odpadky a jiné pFekéiky. V dobé vegetaém’ho klidu
jsou vsouéinnosti se sprévou zelené provédéna povolené kécem’
stromfi. V pFedjaFI' probihajl’ péstebm’ Fezy stromfi a nésledné vjarnl'm
obdobl’ pFichézi pravidelné na Fadu sadba letniéek do mobilm’ch
nédob a zéhonfi uml'stém'lch p0 mésté. Stromy a keFe jsou vysazovény
na jaFe i na podzim. Od roku 2018 byla zavedena nové sluiba pro
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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)
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PROVOZ ODRiBY VEI‘iEJNé ZELENE

zahrédkéFskou veFejnost. Do vytipovam'lch lokalit zahrédkéFsch
kolonil' jsou vjarnl’m a podzimm’m obdobl’ podle harmonogramu
pFistavovény malé kontejnery na dFevnI’ odpad z drobm'lch péstebm’ch
oFezfi stromkfi a keFfi. Béhem letnl' sezony jsou provédény prfibéiné
L'Jpravy zéhonfi, jejich pletl', zélivka a hnojenl'. Ostatnl' préce na Udribé
dFevin jsou prfibéiné konzultovény se sprévou zelené dle nutnosti a
aktuélnl' potFeby. Jedné se 0 oFezy stromfi a keFfi na méstsch
pozemCI’ch a kolem komunikaci a chodm’kfi, oFezy vétVI’ zasahujI'CI'ch do
dopravnl'ho znaéem’, oFezy dFevin k zajisténl' bezpeéného vy'lhledu do
kFiiovatek déle o kécenl’ stromfi vhavarijm’m stavu nebo frézovém’
paFezfi p0 kécem’. Po celV rok jsou prfibéiné provédény préce na
L'Jdribé stévajl'cich sadeb. Béhem letnl'ho obdobl' je provédéna
pravidelné zélivka letniéek, trvalek, ale i mlach stromkfi. Vyuil't
sluieb voblasti Udriby zelené majl' moinost také obéané a firmy
v zévislosti na provozm’ch a technicch moinostech provozu.

Seéenl' jedn. mnoistvi
Seéem’ rovin 4x roéné ha 41,9

Seéem’ svahfi 4x roéné ha 10,7

Seéem’ rovin 6x roéné ha 6,4

Seéenl’ svahfi 6x roéné ha 0,5

Seéem’ nestandardm’ch ploch 2x roéné ha 16,2
Celkové plocha seéenl’ ha 75,7

Ostatnl' préce na fidribé zelené jedn. mnoistvn’
VVhrab listl' 2x roéné ha 45,4

StFI’hém' iivh plotfi 2x roéné bm 8159
Udriba zéhom‘i m2 650
Kécem’ stroml‘J—obvod kmene nad 80 cm ks 37
Kécem’ stromfi —obvod kmene do 80 cm ks 71
VVsadba stromfi ks 84
VVsadba keFl‘J ks 172
VVsadba letniéek a trvalek ks 2432
VVsadba cibulovin ks 2000
Celosezénm’ péée — kaskédové kvétinové V , o

ks 6 (450 ks muskatu)
konstrukce
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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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PROVOZ ODRiBY VEI‘iEJNé ZELENI‘E

Ostatnl' préce na fidribé zelené jedn. mnoistvn’
Zévésné kvétinéée ks 42 (168 ks muskétfi)
Truhll'ky na mostech 42 ks (336 ks muskétfi)
Kontejnery na vétve ks 46 (8,7t dFevm’ hmoty)

Ostatnl' Einnosti:

vysévém’ psn’ch exkrementfi
stéhovacn’ préce
Oklid veFejm'Ich prostranstvn’ a ploch
Oklid autobusovh zastévek MHD
L'Jklid éerm’lch sklédek
L'Jklid u pamétm’kfi a pomm’kfi
naklédka a odvoz objemného odpadu 0d obéanfi mésta
svoz vénoém’ch stromkfi
provédém’ ruém’ zimm’ L’Jdriby vé. L'Jklidu posypového materiélu p0
zimé
frézovém’ snéhu
sekém’ ledfi a zmrazkfi
svoz odpadu z odpadkovh kosfi
ruém’ Eistém' odvodfiovacich ilabfi
mechanické odstrafiovém’ prorfistajicn’ trévy na
dléidém’lch plochéch

chodm’cn’ch a ostatm’ch

Stéiejm’ sluibou v ostatnl’ch éinnostech je svoz odpadu z 462 ks odpadkovy’l
kosfi ve mésté. K tomuto L'Jéelu je vyuil’véno svozové vozidlo VW Transportér.
Kromé pravidelného svozu zahrnuje tato oblast sluieb instalace novy’lch kosfi,
opravy a vény poskozem'lch a
vandalismu.

rozbith kosfi hlavné nésledkem

§est§Im rokem je v centru mésta zaveden letm' a zimm’ svoz. 0d 1.4. do 31.10.
je provédén syp kosfi 3 x dé, v obdobl' 0d 1.10. do 31.3. je frekvence
svozu 2x ty'ldné. Ostatm’ kose jsou vysypévény 1x tVdné, na détsky'lch hFistI’ch
v zimm’m obdobl’ podle aktuélm’ho poéasn’ a vyuin’vénijednotlivh hFist'.

Ostatnl' Einnosti jedn. mnoistvn’

Vysévém’ psich exkrementfi hod. 81
Svoz vénoém’ch stromkfi t 15,76

Uklid mésta — smésm’l komunélm’ odpad t 10
Uklid Eerm'lch sklédek — objemm’l odpad t 23,63
Svoz odpadu uloieného u odpadovy’lch nédob t 146,29
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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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I Ostatnl' Einnosti jedn. mnoistvn’
Svoz odpadu z odpadkovh koéfi t 53,84
Uklid autobusovy'lch zastévek MHD t 0,8
Odvoz objemného odpadu pro obéany mésta odvoz 36 x

(10,27 tun odpadu)
Doplfiovém’ séékfi na psi exkrementy ks 70 000

Technické vybavenl' provozu:

I MULTICAR M26 sklépéé
I Multicar M30 FUMO
I Renault Midlum 220.12 Light — velkokapacitm’ kontejner
I VW Transportér sklépéé
I IVECO sklépeé
I FIAT DUCATO sklépéé
I étépkovaé ECO ARBORIST
I kFovinoFezy STIHL
I plotostFihy STIHL
I motorové Fetézové pily STIHL a HUSQUARNA
I rotavétor DAKR
I traktorové travm’ sekaéka ETESIA se sbérm’lm koéem
I malotraktor JOHNDEERE 4x4 se sekacn’m zafizenl’m a sbérm’lm koéem se

zdvihem 1,8m
I muléovacn’ zaFI'zenI’ k traktorové sekaéce JOHNDEERE
I traktorové travm’ sekaéka KU BOTA se sbérm'lm koéem se zdvihem 1,8 m
I ruém’ motorové sekaéka Husquarna
I motorovV fukar na listI’ a odpadky
I prfimyslovv vysavaé na psi exkrementy a drobné odpadky GLUTTON
I snéiné fréza Stiga
I zédovy'l motorovy’l postFikovaé
I sypaci néstavba a él’pové radlice — M30 FUMO
I pFI’davné zaFI'zenI’ na provédém’ zimm’ adriby k traktoru JOHNDEERE —

radlice a rozmetadlo
I ruém’ posypové vozn’ky
I zésobnl’ky na posypovy’l materiél
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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 OOSSVVĚĚTTLLEENNÍÍSSPPRRÁÁVVAA AA ÚÚDDRRŽŽBBAA VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO OOSSVVĚĚTTLLEENNÍÍ
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SPRAVA A ODRiBA VEfiEJNéHO osTLENi

HlavnI’ éinnostl' elektroddriby TS Vsetl'n, p.o. jsou opravy a L'Jdriba
veFejného osvétlenl' Mésta Vsetl'na, zajiéténl' provozu a opravy svételné
kFiiovatky, signalizace pFechodl‘J pro chodce. Vrémci Udriby VO
provédl'me vénu zkorodovam'Ich stoiérfi, poékozem'Ich stoiérfi p0
autonehodéch, zastarach svitidel za nova’ L'Jsporné svn’tidla. Déle
provédl'me odstranovénl' poruch na kabelech, vrchnl'ch vedenI'
a v rozvédééich VO, Udribu elektrického zaFI'zenI' objektfi a plynovh
kotelen vareélu TS a da|§l' éinnosti pFi zajiét'ovénl’ provozu méstského
osvétlenl'.

Specifikace Einnostl’:

o Vedenl' a udriovém’ mapové evidence, dokumentace a vécného
pasportu spravovanVch a udriovanVch zaFI'zenI'

o Vydévénl' zévaznVch stanovisek Uéastnl'ka podzemnl'ch a nadzemnl'ch
zaFI'zenI' veFejného osvétlenl’, SDS a provédénl'jejich vytVéeni

o Posuzovénl' projektovh dokumentaci novh staveb
a usmérnovénl'jejl'technické Urovné

o Zabezpeéovénl' ochrany site VO, kabeli] a zaFI'zenI' SDS a provédénl'
kontrol ciZI'ch investorl‘] pFi jejich dotéenl’ a pFebI’rénI' oprav
provédénVch jiai organizacemi

o PFipojovénI' k stévajl'ci siti veFejného osvétlenl' novh objektt‘]
veFejného osvétlenl' dle poiadavkfi Mésta

o Vedenl' evidence méficn’ch ml’st a méFenI' spotFeby elektrické energie
VO, SDS
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o Provédénl' preventivnl'ch Udribovh praCI' — prohll'dky, éiéténl'

optického systémfi svitidel, konzervovénl'
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I - Emmi nuts?
9 | MFSTA USFI'I'NA. rm- lnienlee 513. 5'55 11 Effie-Lin IErJ .I'haUh'j-Elbfl WWWISVEJLJ



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 2020 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
§ Instalace vánočního osvětlení ulic a nasvícení 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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o Odstrafiovénl’ nésledkfi §kod na majetku VO, SDS po dopravm’ch
nehodéch, nebo projevech vandalismu.

o Vedenl’ prfibéiné kontrolovatelné evidence spotFebovaného
materiélu a jednotlivh zésahfi ve vztahu kjednotliv ml'stfim VO,
SDS

0 Zajiét'ovénl' montéie a oprav vénoém’ho osvétlem’
o VVpomoc svysokozdviinou plo§inou pFi oFezech stromfi ve

méstech, montéie reklamnl’ch tabull’ a rfizné asisteném’ sluiby pFi
poFédém’ rl‘JznVch spoleéensch a kulturm’ch akci Mésta

V roce 2020 byly déle provedeny tyto akce:
I Opravy zkorodovam'lch stoiérfi
I Montéi kamer ve mésté pro PCR
I Montéi parkovacich automatfi
I Montéi radarfi
I Udriba a opravy el. instalace v areélu TS budovy a garéie
I Opravy p0 havéril'ch vlivem povétrnostm’ch podml'nek
I Udriba el. instalace obFaa' siné a titova
I Udriba fontén park a H
I Opravy reflektorfi — nasvicenl’ kostela a zémku
I Instalace vénoém’ho osvétlenl' ulic a nasvicenl’ zémku

Préce s plo§inou:

o Montéi a demontéi reklamnl'ch tabull’
o lvRezénI' a oFezy stromfi a kFovin
o Montéi a demontéi vénoém’ho osvétlenl’

o Nétéry stoiérfi
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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 2018:
· 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 (3m2) .................... 1080,-Kč/ 10 let
· nájem a služby spojené za hrob (6m2) .................... 2160,-Kč/ 10 let
· nájem a služby spojené za hrobku (1m2) .................. 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 2020 bylo na poplatcích vybráno:
za hroby.............................................................................. 200 866,-Kč
za hrobky ............................................................................ 154 927,-Kč
za urnové háje ..................................................................... 73 080,-Kč
za kolumbária.................................................................. .. 179 700,-Kč
kopání hrobů ....................................................................... 24 500,-Kč
otevření hrobky................................................................... 1 400,- Kč

pochování do hrobu 8x
pochování do hrobky 15x
Správa hřbitova poskytuje okrajově i informace o kamenických pracích.

SSPPRRÁÁVVAA HHŘŘBBIITTOOVVAA
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1. CINNOST SPRAVY Hl‘iBITOVA

Provozovna sprévy titova zajiét'uje L’Jdribu a chod titova, nabl'dku
moim'lch ptbI’vaCI’ch ml'st, vybl’rénl' poplatkfi za néjem a za sluiby
spojené snéjmem hrobfi, hrobek, kolumbéril’ a urnovh héji]. Déle
provédl' vy'lkopy hrobfi, exhumace, otevFenI’ a éiétém’ hrobek, vsypy.

Ceny praci a sluieb v roce 2018:
o uloiem’ (otevFenI') do hrobky ................................................ 700,-Kc":
o Eiétém’ hrobky ...................................................................... 1000,-KE
o kopénl’ hrobu ....................................................................... 3500,—KE

o sdoba hrobu ....................................................................... 200,-Kc":
o vsyp popelu bez obFadu ........................................................ 430,-Kc":

o vsyp popelu s obFaa'kem .................................................... 600,-Kc":

o néjem a sluiby spojené za hrob (3m2) .................... 1080,—KE/ 10 let

0 néjem a sluiby spojené za hrob (6m2) .................... 2160,—KE/ 10 let
0 néjem a sluiby spojené za hrobku (1m2) .................. 590,-KE/ 10 let

0 néjem a sluiby za urnovy'l héj ..................................... 700,-KE/ 10 let
0 néjem za kolumbérium (malé) ................................ 1000,—KE/ 10 let
0 néjem za kolumbérium (velké) ................................ 2000,—KE/ 10 let

Za rok 2020 bylo na poplatcich vybréno:
za hroby .............................................................................. 200 866,-Kc":
za hrobky ............................................................................ 154 927,-Kc":
za urnové héje ..................................................................... 73 080,-KE
za kolumbéria .................................................................... 179 700,-KE
kopém’ hrobl‘] ....................................................................... 24 500,-Kc":
otevFenI' hrobky ................................................................... 1 400,- Kc":

pochovém’ do hrobu 8x
pochovém’ do hrobky 15x
Spréva titova poskytuje okrajové i informace o kamenicch pracich.

I mun-nut nuts?
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2. SMUTEČNÍ SÍŇ
V roce 2020 proběhlo ve smuteční síni 309 obřadů.

· PS Jan Žárský 227 obřadů
· PS Josef Orgoník 81 obřadů
· PS jiné 1 obřad

Za pronájem chladicích boxů se vybralo celkem ……. 735 819,-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 2020 činila celkem 993 m3

§ hřbitov 338 m3

§ obřadní síň 655 m3

Spotřeba elektřiny v roce 2020 činila celkem 39 516Kw
§ Obřadní síň 18 688 Kw z toho chladírna .…. 15 629Kw
§ Hřbitov 5 199 Kw

Spotřeba plynu v roce 2020 činila celkem 9 522m3

Náklady na likvidaci odpadu v roce 2020 činily 164.366,- Kč

SSPPRRÁÁVVAA HHŘŘBBIITTOOVVAA
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2. SMUTECNI' sin
V roce 2020 probéhlo ve smuteém’ SW 309 obFadl‘J.

0 PS Jan Zérsky'l 227 obFadO
0 PS Josef Orgonl’k 81 obFadl‘J
0 PS jiné 1 obFad

Za pronéjem chladicfch boxfi se vybralo celkem ....... 735 819,-KE

3. OPRAVY A UDRiBA HPBITOVA
Provoz zajiét'uje jak letnl’, tak zimnl' Udribu pFistupovh cest
a chodnl'kl‘] k hrobfim, kolumbéril’m a urnov héjfim.

Vzimm’m obdobl' je tato éinnost provédéné stévajl’cimi zaméstnanci
titova a za pomoci techniky a pracovm’kfi Technicch sluieb mésta
Vsetl'na.

V letnl'm obdobl' probl'hé seéenl’ a hrabém’ trévy, L'Jdriba zelené, oFezy
dFevin, odstrafiovém’ plevele z chodm’kfi, nétéry mobiliéFe a jiné. Sec”:
trévy probihé 0d kvétna do Fl’jna. Je zajiét'ovéna jak sezénm’mi
pracovnl'ky pFes UFad préce Vsetl'n, tak stéli zaméstnanci.

Opravy, jako jsou napF. pFedléidém’ chodnl’kl‘] a komunikaCI', opravy
Zl'dek, stfiéek kolumbéril', obvodovh zdI' titova apod. provédéjl’ bud'
Technické sluiby mésta Vsetl'na, s.r.o. nebo soukromé stavebnl’ firmy.

SpotFeba vody v roce 2020 éinila celkem 993 m3
I titov 338 m3
I obFadm’ sifi 655 m3

SpotFeba elektFiny v roce 2020 Einila celkem 39 516Kw
I ObFaa' Sl’fi 18 688 Kw z toho chladl’rna 15 629Kw
I HFbitov 5 199 Kw

SpotFeba plynu v roce 2020 éinila celkem 9 522m3

Néklady na Iikvidaci odpadu v roce 2020 Einily 164.366,— Ké
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Zvířecí útulek Vsetín je zařízení provozované Technickými službami,
příspěvkovou organizací zřízenou Městským úřadem Vsetín, jehož
úkolem je zajištění základní péče o odchycená zájmová zvířata uniklá
chovatelům, zvířata opuštěná, toulavá, případně péče o zvířata týraná,
s cílem soustředit tato zvířata v útulku z důvodu bezpečnosti obyvatel
města Vsetína před možností jejich ohrožení při kontaktu s volně
pobíhajícími zvířaty a z důvodu nákazového (vzteklina = smrtelné
onemocnění). Prostřednictvím útulku jsou uniklá zvířata navracena
jejich majitelům, případně nabízena k osvojení novým chovatelům.

Útulek poskytuje nalezeným zvířatům základní chovatelskou
a zdravotně preventivní péči. Zvířata jsou po příjmu podrobena
veterinární prohlídce (MVDr. Jiří Šturala, tel.: 603 359 836,
pohotovostní lékař: MVDr. Robert Just, tel.: 736 125 064), následně je
u nich zabezpečena aplikace veterinárních léčivých přípravků proti
parazitům a provedeno povinné očkování. Zvířatům poraněným nebo
nemocným je poskytnuta první pomoc a v případě potřeby také
přiměřená odborná veterinární péče, o utracení zvířete rozhoduje vždy
veterinární lékař.

Útulek neposkytuje občanům službu „venčení psů veřejností“, psům
prošlým karanténou je každodenně umožněný pobyt mimo kotec
v externím prostředí venkovních výběhů v areálu útulku.

Odchyt volně se pohybujících zvířat ze zájmového chovu na území
města Vsetína zajišťuje Městská policie Vsetín (tel. 156, dále MP
Vsetín).

Neučiněním opatření proti úniku zájmových zvířat chovatelé porušují
zákon na ochranu zvířat proti týrání (§ 13, odst. 1 zákona č. 246/1992
Sb.), a také porušují ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 8/2006
města Vsetín o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
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Sb.), a také porušují ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 8/2006
města Vsetín o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
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WHDENI’ main man

SPRAVA MESTSKéI-Io zviiilsciI-Io OTULKU
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pobl'hajl’cimi zviFaty a z dfivodu nékazového (vzteklina = smrtelné
onemocnénl’). ProstFednictVI'm Utulku jsou uniklé zviFata navracena
jejich majitelfim, pFI’padné nabl'zena k osvojem’ nov chovatelfim.

Utulek poskytuje nalezem'lm zviFatfim zékladm’ chovatelskou
a zdravotné preventivm’ pééi. ZVI’Fata jsou p0 pFI’jmu podrobena
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pro§|§1m karanténou je kaidodenné umoiném'l pobyt mimo kotec
v externl'm prostFedI' venkovm’ch Wbéhfi v areélu Litulku.

Odchyt volné se pohybujl’cich zviFat ze zéjmového chovu na Uzeml'
mésta Vsetl'na zajiét'uje Méstské policie Vsetl'n (tel. 156, déle MP
Vsetl'n).

Neuéinénl’m opatFem’ proti L’Jniku zéjmovh zviFat chovatelé poruéujl'
zékon na ochranu zviFat proti Wrém’ (§ 13, odst. 1 zékona E. 246/1992
5b.), a také poruéujl' ustanovenl' obecné zévazné vyhlééky E. 8/2006
mésta Vsetl’n o pravidlech pro pohyb psi] na veFejm'Ich prostranstvn’ch.
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Statistika počtu psů prošlých útulkem v roce 2020
V roce 2020 přijato 72 psů od MP Vsetín a 6 psů od občanů města
Vsetín:

Z roku 2019 převedeno do stavu v roce 2020: .......... 7 psů
leden – březen:......................................................... 26 psů
duben – červen: .......................................................... 9 psů
červenec – září: ........................................................ 25 psů
říjen – prosinec: ........................................................ 18 psů

Celkem prošlo útulkem: 85 psů

Vráceno majiteli: ...................................................... 62 psů
Osvojeno novým majitelem: .................................... 17 psů
Převedeno do r. 2021: ................................................ 6 psů

Statistika počtu koček prošlých útulkem v roce 2020

V roce 2020 přijato 16 koček od MP Vsetín a 4 kočky od občanů města
Vsetín:

Z roku 2019 převedeno do stavu v roce 2020: 17 koček
leden – březen: ..................................................................0
duben – červen: .......................................................3 kočky
červenec - září: ..................................................... 14 koček
říjen – prosinec: .......................................................3 kočky

Celkem prošlo útulkem: 37 koček.

Vráceno majiteli: .....................................................1 kočka
Osvojeno novým majitelem: ................................ 14 koček
Úhyn: .......................................................................2 kočky
Utracení: ..................................................................1 kočka
Převedeno do r. 2021: .......................................... 19 koček

SSPPRRÁÁVVAA MMĚĚSSTTSSKKÉÉHHOO ZZVVÍÍŘŘEECCÍÍHHOO ÚÚTTUULLKKUU
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Statistika poEtu psfi proély'lch litulkem v roce 2020
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Fl'jen — prosinec: ........................................................ 18 p50
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Vréceno majiteli: ...................................................... 62 p50
Osvojeno nov majitelem: .................................... 17 p50
PFevedeno do r. 2021: ................................................ 6 p50
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éervenec - zéFI': ..................................................... 14 koéek
Fl'jen — prosinec: ....................................................... 3 koéky
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Uhyn: ....................................................................... 2 koéky
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Redakce Vsetínských novin zajišťovala v roce 2020 přípravu a vydávání
čtrnáctideníku občanů města Vsetína Vsetínské noviny.

Kolektiv Vsetínských novin tvoří vedoucí redakce Jiří Žůrek a redaktor
Michal Horský, kteří tvoří náplň novin z oblastí zpravodajství, kultury,
života neziskových organizací a sportu.

Při tvorbě zpráv do 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.
Spolupracují také s 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, instagramového a
twitterového profilu, kanálu youtube a zajišťování informačního
servisu města pro další média 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.

Koronavirová krize, která vypukla v březnu 2020, ovlivnila negativně
veškeré oblasti života a nevyhnula se ani dopadu na Vsetínské noviny.
Příjem z inzerce tak klesnul přibližně o 10 procent, což lze při situaci,
která během roku panovala, považovat za dobrý hospodářský výsledek.
Celkový příjem z inzerce dosáhl v roce 2020 částky 440 547 korun bez
DPH.

VVSSEETTÍÍNNSSKKÉÉ NNOOVVIINNYY
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Wnnémi zPHAUA 2020

Redakce Vsetinsch novin zajiét'ovala v roce 2020 pFI’pravu a vydévém’
étrnéctidem’ku obéanfi mésta Vsetl’na Vsetl’nské noviny.

Kolektiv Vsetinsch novin tvoFI' vedouci redakce JiFI’ Zfirek a redaktor
Michal HorskV, kteFI' tvoFI' néplfi novin z oblastl’ zpravodajstvi, kultury,
iivota neziskovh organizaci a sportu.

PFi tvorbé zprév do Vsetinsch novin spolupracovala redakce nejen
pFI'mo s jednotlivi odbory méstského L'JFadu, ale i kulturnl'mi,
spoleéenski Ei sportovm’mi organizacemi tak, aby obéané byli
kvalitné informovéni o iivoté ve mésté, méli pFehled o dénl' na radnici,
byli informovéni o probl’hajl'cich investiénl’ch akcich, védéli véas o
koném’ kulturm’ch, spoleéensch i sportovm’ch akci a podobné.
Spolupracujl' také s mluvél' méstského L’JFadu Janou Raszkovou.

Redakce Vsetinsch novin svojl' spolupraci s mistnimineziskovi
organizacemi snamné napoméhé pFi jejich prezentaci. Redakce se
také spolupodl'll’ na obsahu internetovh strének mésta Vsetl’na
www.mestovsetin.cz, méstského facebookového, instagramového a
twitterového profilu, kanélu youtube a zajiét'ovénl' informaém’ho
servisu mésta pro da|§l' média ve spolupréci stiskovou mluvél'
méstského UFadu.

Na strénkéch Vsetinsch novin je prostor také pro inzerci, a to jak
Fédkovou tak i ploénou. Hojné ji vyuil'vajl' obéané a pFedevél'm ml'stnl'
podnikatelské subjekty.

Koronavirové krize, které vypukla veznu 2020, ovlivnila negativné
veékeré oblasti iivota a nevyhnula se ani dopadu na Vsetl'nské noviny.
PFI’jem z inzerce tak klesnul pFibliiné o 10 procent, coi Ize pFi situaci,
které béhem roku panovala, povaiovat za dobrv hospodéFskV vy'Isledek.
Celkovy pFI’jem z inzerce doséhl v roce 2020 ééstky 440 547 korun bez
DPH.
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Celospolečenská situace také byla důvodem snížení počtu novinových
stran oproti roku 2019, který i přesto byl 16,2 stran na jedno vydání,
což odpovídá předpokládanému rozpočtu tvořenému na 16 stran na
jedno vydání (v roce 2019 však byl průměrný počet stran na jedno
vydání 18,8). V 16stránkové verzi Vsetínské noviny vyšly 7x, jako
12stránkové 8x, jako 20stránkové 7x a jednou jako 24stránkové.

Vsetínské noviny v roce 2020 vyšly 23x v nákladu 12 tisíc výtisků a byly
distribuovány Českou poštou 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
www.mestovsetin.cz.

Náklady na technickou přípravu, tisk a distribuci, bez mzdových
nákladů redakce, činily v roce 2020 celkem 674.041,- Kč.

VVSSEETTÍÍNNSSKKÉÉ NNOOVVIINNYY
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VSETiNSKé NOVINY

Celospoleéenské situace také byla dfivodem sm’iem’ poétu novinovh
stran oproti roku 2019, kterV i pFesto byl 16,2 stran na jedno vydénl’,
coi odpovn’dé pFedpoklédanému rozpoétu tvoFenému na 16 stran na
jedno vydénl’ (v roce 2019 v§ak byl prfimérm'l poéet stran na jedno
vydénl’ 18,8). V16strénkové verzi Vsetl'nské noviny vy§|y 7x, jako
12strénkové 8x, jako 205trénkové 7x a jednou jako 24strénkové.

Vsetl'nské noviny v roce 2020 vy§|y 23x v nékladu 12 tisic tiskl‘J a byly
distribuovény Ceskou poétou zdarma do v§ech obéansch schrének ve
mésté Vsetl'né a do deSI'tek firem a organizaci, kdispozici byly i ve
vestibulu radnice, Informaém’m centru Masarykovy veFejné knihovny
Vsetl'n, a velektronické podobé také na webovh strénkéch mésta
www.mestovsetin.cz.

Néklady na technickou pFI’pravu, tisk a distribuci, bez mzdovh
nékladfi redakce, éinily v roce 2020 celkem 674.041,- Ké.
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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 2020

měsíc stav k 1.v
měsíci nástup výstup

stav
k poslednímu

dni
z roku 2019 4 0 0 4
leden 4 1 4 1
únor 1 0 0 1
březen 1 7 0 8
duben 8 1 0 9
květen 9 0 0 9
červen 9 0 1 8
červenec 8 0 0 8
srpen 8 0 0 8
září 8 2 0 10
říjen 10 0 0 10
listopad 10 0 0 10
prosinec 10 0 0 10

2020 – zaměstnáno celkem VPP 15
2020 – náklady na činnost VPP 1 905 tis. Kč

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ PPRRÁÁCCEE

23

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 2020

měsíc stav k 1.v
měsíci nástup výstup

stav
k poslednímu

dni
z roku 2019 4 0 0 4
leden 4 1 4 1
únor 1 0 0 1
březen 1 7 0 8
duben 8 1 0 9
květen 9 0 0 9
červen 9 0 1 8
červenec 8 0 0 8
srpen 8 0 0 8
září 8 2 0 10
říjen 10 0 0 10
listopad 10 0 0 10
prosinec 10 0 0 10

2020 – zaměstnáno celkem VPP 15
2020 – náklady na činnost VPP 1 905 tis. Kč

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ PPRRÁÁCCEE

WHDENI ZPRflUA 2am

VEI‘iEJNié PRO$PE§NI§ PRACE

Projekt veFejné prospéém'lch praCI’ je zaméFen na skupinu obtl'iné
umistiteach uchazeéfi o zaméstnénl’. Mfiiou zde t zaFazeni pouze
osoby dlouhodobé nezaméstnané, star§i 50-ti let, zdravotné
znevVhodnéné a osoby ohroiené sociélnl'm vylouéem’m. Kromé
vyjmenovam'lch skupin musn’ by'It podle naFI’zenI' UP stanovenou dobu
v evidenci UFadu préce
Jedné se 0 nekvalifikované pracovnl’ mI'sta, spoél'vajl'ci zejména v Uklidu
a Udribé veFejm'Ich prostranstvi a ploch. U schopnéjél'ch jedincfi je pak
moinost zvVéem’ kvalifikace na obsluhu kFovinoFezfi, motorovy'lch
foukaéfi, popF. prfimyslového vysavaée.
Kzaméstnévém’ sociélné vylouéem'lch osob se pFI’mo véie nadmérné
zatl’ienl' administrativy vdfisledku nejen fluktuace, zvVéené
nemocnosti, drobm'lch pracovnl'ch Urazfi, poruéovém’ pracovm’ch
povinnostl', ale hlavné vysokého poétu exekuci, které si tito lidé sebou
do zaméstnénl’ pFinéél’.
Rozbor fluktuace VPP 2020

stav
stav k 1.v , ,

v , . vystup k poslednlmu
mesucu dni

mku 2019 ————IE_ 4 1 4 1m————m 1 7 o sm————m 9 o o 9m————m s o o sm————m s 2 o 10m————10 o o lo

2020 — zaméstnéno celkem VPP 15

2020 — néklady na Einnost VPP 1 905 tis. KE

I mun-nut nuts?
9 | MESTA USHENA. r.-.n JiiEnlfl-E' Elli. 5'55 11 Use-Mn II’JJ Hum-Elms lfi'a'ifl



24

Veřejně prospěšné práce se podílí na těchto činnostech:
· ruční zimní údržba chodníků, schodů, přechodů pro chodce a

autobusových zastávek 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
· 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 36 11,22 tun 108 tis. Kč

úklid autobusových zastávek MHD 24 0,8 66 tis.Kč

úklid a odvoz odpadu u kontejnerů 486 132,85 tun 734 tis.Kč
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WHDENI ZPRmIA 2am

VEI‘iEJNI‘é PRO$PE§NI§ PRACE

VeFejné prospééné préce se podili na téchto éinnostech:
o ruénI’ zimnI' I'Idriba chodnikfi, schodfi, pFechodfi pro chodce a

autobusovh zastévek MHD vlokalité Horni mésto, choa’k
v Semetiné, nadchod na Bobrkéch

o I'Iklid posypového materiélu p0 zimnim obdobi z mist téiko
pFI'stupm'Ich strojni zametaci technice

o jarni Uklid v§ech Iokalit mésta podle harmonogramu
o pravidelm'l I’Iklid odpadkfi v centru mésta, v sidliétich a ostatnich

méstsch ééstech
o kaidodenni I'Iklid méstské trinice u Méstského UFadu

o I'Iklid podchodfi
o I'Iklid pari

0 I'Iklid autobusovh zastévek MHD

o I’Iklid stanoviét’ odpadovh nédob a odvoz odpadu uloieného
mimo odpadové nédoby

o Eiéténi pFI'stupm'Ich bFehL‘] potokfi 0d odpadkfi

o sbér odpad‘J z pFI’kop
o I'Iklid détskych hFiét’
o odstranovéni cernych sklédek

o Eiéténi odvodfiovacich ilabfi

o mechanické odstrafiovéni prorfistajici trévy z choa’kL‘] a
dléidém’lch ploch

o sbér odpadkfi podél cyklostezky

o stéhovéni a jiné pomocné préce pro §ko|ni zaFI'zenI' patFI'ci
Méstu VsetI'n

o I’Iklidové préce pFi akcich Mésta

poéet ,, o kl d TS
“zasahu m na a y

u—klid autobusovych zastévek MHD ()8, 66 tis. Kc

Iiklid a odvoz odpadu u kontejnerfi -2_-

I mutant nuts?
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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%. V roce 2020 se opět snížil
počet pracovníků VPP proti roku 2019, a to až o 60%. Opakuje a
zhoršuje se 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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WHDEMI ZPRflVA luau

VEI'REJNE PROSPE§NI§ PRACE

VVvoj na trhu préce mé posledm’ roky vliv na situaci se zaméstnévém’m
VPP. V roce 2018 byl propad poétu VPP proti pFedeélému roku o 20%,
v roce 2019 se snl’iil proti roku 2018 o 40%. V roce 2020 se opét snl'iil
poéet pracovm’kfi VPP proti roku 2019, a to a2 0 60%. Opakuje a
zhoréuje se situace, kdy neméme k dispozici tolik pracovm’kfi, abychom
zajistili pravidelm'l Uklid celého mésta. Zabezpeéujeme proto zékladnl'
L'Jkony na éistoté mésta, a to hlavné vjeho centru a pFi svozu odpadu
odloieného mimo odpadové nédoby vsidliétl'ch. Zérovefi provédl'me
likvidaci Eerm'lch sklédek ve mésté.

I TEEHIIEIE
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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 2020 …….. 611.738,26 Kč.

Daň z přidané hodnoty

Organizace je od 1.1.2007 měsíčním plátcem DPH.

EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ AANNYYLLÝÝZZAA
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Wnoém ZPRIWA 2020

EKONOMICK/A ANYLY'ZA

Cinnost organizace

S odkazem na schvélenl’ ZFizovacr’ listiny Zastupitelstvem mésta Vsetl’n dne
25.10.2005 vznikla s L’Jéinnostl’ od 1.12.2005 Vsetl’nské sprévnl’ a investiénl’,
prispévkové organizace. Usnesenl’m z 12. zasedénl’ Zastupitelstva mésta
Vsetl'na, konaného dne 13. prosince 2011 do§|o k prevodu Einnostl’ a Ukolfi
z VSI, p.o. na mésto, slouéem’VSl, p.o. a TSMV, p.o.
Od 1.1.2013 do§|o k rozél’renl’ Einnosti a prevodu Eésti majetku 2 TS s.r.o.

Organizace mé hlavnl' i doplfikovou Einnost. Hlavnl'm L’Jéelem je zaji§t’ovénl’
éinnosti pro zrizovatele a jI’m zrl'zené organizace. Doplfikové éinnost
navazuje na hlavnl' UEeI prl’spévkové organizace tak, aby mohla Iépe
vyuil’vat v§echny své hospodérské moinosti a odbornost svy’lch
zaméstnancfi. Tato Einnost nesml' naru§ovat plnénl’ hlavnl'ch L’Jéelfi
prl’spévkové organizace. Tato Einnost je realizovéna smluvné pro tretl'
osoby, tj. osoby od|i§né od zrizovatele a jI’m zrl’zené prl’spévkové
organizace. Doplfikové Einnost je predevél’m zamérena na silniénl’
motorovou dopravu a sluiby.

Podml’nkou pro provozovénl’ doplfikové Einnosti je, ie:

I doplfikové Einnost je v rémci hospodarenl’ sledovéna oddélené
I doplfikové Einnost se realizuje podle platm’lch norem a predpisfi
I doplfikové Einnost nesml’ t dlouhodobé ztrétové

Organizace mé tyto druhy majetku:
1) majetek svérem'l
2) majetek nakoupem'l

Hodnota nakoupeného drobného dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku éinila v roce 2020 611.738,26 KE.

Dar‘i z pridané hodnoty

Organizaceje od 1.1.2007 mésr’ém’m plétcem 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........................................ 735.822 Kč
§ inzerce............................................................. 440.547 Kč
§ pronájem reklamních ploch............................. 385.127 Kč
§ prodej materiálu .............................................. 61.346 Kč
§ smluvní pokuty a úroky z prodlení .................. 116.819 Kč
§ ostatní ............................................................. 680.673 Kč

§ Výnosy v hlavní činnosti jsou následující:
§ hřbitov ......................................................... 556.479 Kč
§ čerpání fondů............................................... 64.003 Kč
§ úroky ........................................................... 29.094 Kč
§ ostatní výnosy z činnosti.............................. 129.090 Kč
§ ostatní .......................................................... 72.157 Kč
§ příspěvek zřizovatele ................................... 66.999.576 Kč
§ dotace ÚP..................................................... 1.414.109 Kč

Příspěvková organizace za rok 2020 vykazuje zisk ve výši 1.909.783,58 Kč.
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EKONOMICK/A ANYLY'ZA

Vy’lnosy z hospodéfské Einnosti jsou z pronéjmu smuteém’ siné, inzerce,
pronéjmu reklamnl’ch ploch a ostatnl’ch sluieb tj., autodoprava a
Udriba zelené, zimnI' Udriba, prodej soli a drté. Podstatnou éést vVnosu
tvoFI':

I néjem smuteém’siné ........................................
I inzerce .............................................................
I pronéjem reklamm’ch ploch .............................
I prodej materiélu ..............................................
I smluvnl' pokuty a L’Jroky z prodlenl' ..................
I ostatnl’ .............................................................

735.822 KE’:
440.547 KE’:
385.127 KE’:

61.346 KE’:
116.819 KE’:
680.673 KE’:

I VVnosy v hlavnl' éinnosti jsou nésledujl'ci:
I titov .........................................................
I éerpénifondfi ...............................................
I Uroky ...........................................................
I ostatnl’ Wnosy z éinnosti ..............................
I ostatnl’ ..........................................................
I pFI'spévek zFizovatele ...................................
I dotace 0P .....................................................

556.479 KE’:
64.003 KE’:
29.094 KE’:

129.090 KE’:
72.157 KE

66.999.576 KE’:
1.414.109 KE’:

PFI'spévkové organizace za rok 2020 vykazuje zisk ve Wéi 1.909.783.58 KE.
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2 515 777,16

26 772,39

17 682,52

0,00

18 487 291,52

19 123 237,36

6 325 881,38

152 699,62

1 330 238,03

0,00

0,00

0,00

10 395,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 200 351,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344 521,98

339 980,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 409,75

474,25

-10 884,00

Datum výkazu: 31.12.2020

Datum sestavení: 25.2.2021

1 2 4

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

Za období: 12/2020

A. NÁKLADY CELKEM 67 401 211,51 2 374 731,03 2 291 226,99

Syntetický Minulé

501 6 713 721,26 59 835,95 45 587,89

67 393 573,76 2 374 488,79 2 280 451,24

503 0,00 0,00 0,00

502 5 892 348,94 256 419,82 221 010,79

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

504 0,00 0,00 0,00

508 0,00 0,00 0,00

507 0,00 0,00 0,00

       9. Cestovné 512 12 191,17 197,83 536,61

511 2 061 386,83 12 960,63 195 131,83

516 0,00 0,00 0,00

       10. Náklady na reprezentaci 513 14 340,07 0,00 0,00

       13. Mzdové náklady 521 20 863 844,66 1 035 495,34 911 816,64

518 16 950 205,27 158 136,62 188 492,56

525 167 190,28 5 848,72 6 147,38

524 6 899 806,66 350 304,34 309 629,62

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

       16. Zákonné sociální náklady 527 1 564 663,12 38 246,41 35 345,72

532 0,00 0,00 0,00

531 0,00 32 052,00 34 654,00

       22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 1 181,66 41,34 0,00

538 5 919,87 130,13 1 102,15

543 0,00 0,00 0,00

       23. Jiné pokuty a penále 542 5 000,00 0,00 0,00

547 0,00 0,00 0,00

       25. Prodaný materiál 544 0,00 42 532,15 102 669,16

       28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 307 156,12 376 208,88 380 629,10

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

555 0,00 0,00 0,00

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

557 0,00 0,00 751 885,77

556 0,00 -3 488,32 -921 096,47

549 328 390,06 4 056,48 4 887,47

       35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 606 227,79 5 510,47 12 021,02

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

7 637,75 242,24 0,00

       3. Kurzové ztráty 563 7 637,75 242,24 0,00

       2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00

569 0,00 0,00 0,00

564 0,00 0,00 0,00

571 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 10 775,75

       2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00
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66 709 937,23

752 824,24

0,00

412 181,63

127 074,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 620,77

47 947,41

74 153,99

0,00

74 153,99

0,00

0,00

0,00

65 882 959,00

0,00

65 882 959,00

-1 174 976,29

-1 164 566,54

Odesláno dne:

1 2 4

Syntetický Minulé

821 728,34 2 420 334,08 2 672 551,77

B. VÝNOSY CELKEM 69 264 507,74 2 421 218,38 2 672 551,77

602 489 300,69 2 229 206,91 2 204 241,30

601 0,00 0,00 0,00

604 0,00 0,00 2 996,69

       3. Výnosy z pronájmu 603 139 335,00 0,00 0,00

       9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 116 819,06 256 656,37

609 0,00 0,00 0,00

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 61 345,89 162 335,34

647 0,00 0,00 0,00

646 0,00 2 238,85 2 210,62

649 129 090,10 10 723,37 44 111,45

648 64 002,55 0,00 0,00

661 0,00 0,00 0,00

29 094,40 884,30 0,00

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

       2. Úroky 662 29 094,40 0,00 0,00

669 0,00 884,30 0,00

664 0,00 0,00 0,00

671 0,00 0,00 0,00

68 413 685,00 0,00 0,00

672 68 413 685,00 0,00 0,00

Razítko:

..........................................................

...
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1 3

Brutto Netto

170 021 869,73 92 586 524,96

154 989 190,43 78 393 726,11

376 956,60 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

376 956,60 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

154 612 233,83 78 393 726,11

4 869 671,00 4 869 671,00

0,00 0,00

74 118 273,54 58 487 429,54

63 350 646,37 11 650 785,37

0,00 0,00

8 887 802,72 0,00

0,00 0,00

3 385 840,20 3 385 840,20

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

15 032 679,30 14 192 798,85

1 311 124,95 1 311 124,95

0,00 0,00

1 311 124,95 1 311 124,95

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

5 594 663,32 4 754 782,87

942 908,99 485 102,80

117 180,00 117 180,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 053,00 1 053,00

0,00 0,00
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335 0.00 1 521,00

336 0.00 0,00

315 0,00 0,00

316 0,00 0,00

311 457 806,19 378 014,50

       4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0.00 148 211,02

       10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00

   II. Krátkodobé pohledávky 839 880,45 4 505 076,51

132 0,00 0,00

138 0.00 0,00

       6. Výrobky 123 0,00 0,00

131 0.00 0,00

121 0,00 0,00

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

112 0,00 811 848,53

119 0.00 0,00

   I. Zásoby 0,00 811 848,53

111 0.00 0,00

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

839 880,45 11 293 543,49

       3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0,00

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

462 0,00 0,00

464 0,00 0,00

069 0,00 0,00

   IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00

063 0,00 0,00

       5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0,00

061 0,00 0,00

062 0,00 0,00

036 0.00 0,00

0,00 0,00

042 0,00 1 216 530,20

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

       6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 8 887 802,72 0,00

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

022 51 699 861,00 14 355 508,87

025 0,00 0,00

032 0,00 0,00

       3. Stavby 021 15 630 844,00 60 505 241,54

   II. Dlouhodobý hmotný majetek 76 218 507,72 80 946 951,61

       1. Pozemky 031 0,00 4 869 671,00

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

035 0.00 0,00

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

041 0,00 0,00

015 0,00 0,00

       5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 376 956,60 0,00

       2. Software 013 0,00 0,00

       3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00

   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 376 956,60 0,00

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

AKTIVA CELKEM 77 435 344,77 92 240 495,10

A. Stálá aktiva 76 595 464,32 80 946 951,61

Minulé
Korekce

Datum výkazu: 31.12.2020

Datum sestavení: 25.2.2021

2 4

R O Z V A H A

Za období: 12/2020



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

523 708,71 523 708,71

0,00 0,00

261 888,00 261 888,00

0,00 0,00

135 000,00 135 000,00

3 612 924,62 3 230 850,36

8 126 891,03 8 126 891,03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 480 913,65 7 480 913,65

435 639,38 435 639,38

183 234,00 183 234,00

0,00 0,00

27 104,00 27 104,00
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262 0.00 0,00

       17. Pokladna 261 0.00 75 017,00

243 0.00 365 433,10

       15. Ceniny 263 0.00 197 216,00

245 0.00 0,00

241 0.00 5 338 952,35

       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 377 382 074,26 3 256 050,36

0,00 5 976 618,45

385 0.00 0,00

388 0.00 45 000,00

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

381 0.00 239 101,00

346 0.00 0,00

       18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 437 178,63

343 0.00 0,00

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

341 0.00 0,00

342 0.00 0,00

337 0.00 0,00

338 0.00 0,00

2 4

Minulé
Korekce
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92 586 524,96

85 158 483,54

74 741 351,33

401 43 230 099,94

403 33 037 707,18

405 0,00

406 0,00

407 0,00

408 -1 526 455,79

8 507 348,63

411 925 285,99

412 477 268,10

413 3 745 208,64

414 59 206,42

416 3 300 379,48

1 909 783,58

1 909 783,58

431 0,00

432 0,00

7 428 041,42

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

5 044 298,82

281 0,00

289 0,00

321 1 715 918,82

324 0,00

326 0,00

331 1 793 217,00

333 0,00

336 748 067,00

337 322 668,00

338 0,00

341 0,00

342 282 795,00

343 52 321,00

345 0,00

347 0,00

349 0,00

374 0,00

383 0,00

384 0,00

389 101 500,00

378 27 812,00
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124 500,00

       38. Ostatní krátkodobé závazky 55 744,00

Odesláno dne:

..........................................................

...
Razítko:

0,00

6 818,00

0,00

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

0,00

       20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00

11 250,00

178 548,00

32 465,49

553 124,00

239 391,00

0,00

0,00

1 354 587,00

0,00

0,00

       5. Dodavatelé 70 870,77

0,00

0,00

   III. Krátkodobé závazky 2 627 298,26

0,00

2 383 742,60

0,00

       7. Ostatní dlouhodobé závazky 0,00

       1. Rezervy 0,00

   II. Dlouhodobé závazky 2 383 742,60

0,00

0,00

D. Cizí zdroje 5 011 040,86

   I. Rezervy 0,00

-783 241,76

-783 241,76

0,00

4 528 450,40

61 173,92

3 317 014,48

9 222 779,17

925 285,99

390 854,38

0,00

0,00

-1 526 455,79

46 706 173,00

33 610 199,62

       4. Kurzové rozdíly 0,00

PASIVA CELKEM 92 240 495,10

C. Vlastní kapitál 87 229 454,24

78 789 916,83

2

Minulé


