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Město Vsetín v rámci své samostatné působnosti na základě § 84 písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 27 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, vydalo Zřizovací listinu Technických služeb města Vsetína,
příspěvkové organizace, IČ: 75063468, sídlo: Jasenice 528, 755 11 Vsetín,
s datem vzniku 1. prosince 2005.

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace mají svoji
činnost rozdělenou do těchto 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
14. Autodoprava a správa budov
15. Reklamní služby

ÚVOD
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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

Celková hodnota nakoupeného DDHM a DDNM je 8 594 662,18 Kč,
z toho nakoupený DDHM a DDNM v roce 2021 činí 802 441 Kč.

Daň z přidané hodnoty

Organizace je od 1.1.2007 měsíčním plátcem DPH.

EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ AANNAALLÝÝZZAA
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Rozvaha

Viz. Příloha č. 1

Výkaz zisku a ztráty

Viz. Příloha č. 2

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 820.708 Kč
§ inzerce 391.863 Kč
§ pronájem reklamních ploch 381.462 Kč
§ prodej materiálu 215.740 Kč
§ svoz odpadu 141.617 Kč
§ nájem nebytových prostor 580.644 Kč
§ smluvní pokuty a úroky z prodlení 88.454 Kč
§ ostatní 267.928 Kč

Výnosy v hlavní činnosti jsou následující:
§ hřbitov 632.379 Kč
§ čerpání fondů 194.542 Kč
§ tržnice 129.562 Kč
§ úroky 24.163 Kč
§ ostatní výnosy z činnosti 71.283 Kč
§ příspěvek zřizovatele 64.636.724 Kč
§ dotace ÚP 1.209.290 Kč

Organizace za rok 2021 vykazuje zisk ve výši 453.381,30 Kč.

EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ AANNAALLÝÝZZAA
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Středisko

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost

103 Správa 8 638 607,09 587 216,11 9 899 769,97 692 960,45 1 261 162,88 105 744,34

105 Autodílna 2 344 555,66 0,00 2 312 107,00 0,00 -32 448,66 0,00

5100 Útulek 1 236 380,07 0,00 1 676 641,46 3 925,63 440 261,39 3 925,63

5200 Tržnice 60 240,00 0,00 219 561,99 0,00 159 321,99 0,00

5300 Sběrný dvůr 958 139,47 0,00 1 195 305,85 33 335,00 237 166,38 33 335,00

5400 Kompostárna 1 232 019,50 0,00 1 930 000,00 0,00 697 980,50 0,00

5500 Hřbitov 2 008 525,85 0,00 3 012 378,69 0,00 1 003 852,84 0,00

5600 Komunikace 20 986 462,00 168 906,69 21 901 210,00 295 841,30 914 748,00 126 934,61

5700 Osvětlení 9 622 999,79 197 133,90 7 130 000,36 389 330,25 -2 492 999,43 192 196,35

5800 VPP 3 982 342,20 0,00 2 669 290,00 18 566,46 -1 313 052,20 18 566,46

5900 Zeleň 14 169 511,01 35 938,20 13 571 677,22 241 885,12 -597 833,79 205 946,92

8020 Obřadní síň 0,00 1 182 739,33 0,00 820 708,61 0,00 -362 030,72

8032 Noviny 1 589 960,85 331 299,25 1 380 000,00 391 862,91 -209 960,85 60 563,66

68 199,05 385 182,25

453 381,30

Náklady výnosy celkem

Hospodářský výsledek 2021

Celkem

EEKKOONNOOMMIICCKKÁÁ AANNAALLÝÝZZAA
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Technické služby města Vsetína, p. o. zaměstnávaly v roce 2021 celkem
71 zaměstnanců (přepočtených 71), z toho bylo 14 THP, ostatní
zaměstnanci byli zařazeni v dělnické kategorii. Během roku 2021 bylo
přijato 10 zaměstnanců a 16 zaměstnanců bylo propuštěno (z toho 1
zaměstnanec ukončil pracovní poměr odchodem do starobního
důchodu, 1 zaměstnankyně ukončila pracovní poměr dohodou a 15
zaměstnanců na VPP uzavřelo PP v roce 2021).

V roce 2021 ukončil 1 kmenový zaměstnanec pracovní poměr dohodou
na středisku správy, a 1 dlouholetý, kmenový zaměstnanec ukončil
pracovní poměr na středisku veřejného osvětlení, a to odchodem do
SD. Zejména pracovní pozici na VO bylo nutno opět doplnit z důvodu
zajištění kvalitních služeb pro občany města Vsetína. Tato pracovní
pozice se obsazuje obtížně, neboť k zaměstnání elektromontér je
vyžadováno nutné vzdělání a řidičské oprávnění i praxe v oboru a
vzhledem k současné situaci na trhu práce, který nabízí velmi málo
kvalifikovaných lidí s učebními obory, kteří se svému vyučení nadále
věnují v rámci pracovního poměru. V roce 2021 jsme doplnili řady
zaměstnanců na VO a správy, obor elektromontér a pracovník reklamy,
za zaměstnance, kteří na provozech chyběli.

Dále bylo nově uzavřeno 6 dohod o pracovní činnosti a 9 dohod o
provedení práce.
DPČ byly poprvé uzavřeny na středisku Útulku pro zvířata pro
pravidelnou výpomoc při práci se zvířaty a na středisku veřejné zeleně
byly přijaty dvě zaměstnankyně pro pletí a úpravu záhonů.

Organizace měla v roce 2021 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.

PERSONALISTIKA
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Do těchto projektů jsou obsazováni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně znevýhodnění, a osoby
ohrožené sociálním vyloučením.

Od roku 2021 klesl na Úřadě práce počet zaměstnatelných uchazečů o
práci na minimum. Z tohoto důvodu je nelehkým úkolem vybrat a
obsadit požadovaný počet míst na pozici dělník VPP.

V průběhu roku 2021 jsme celkem zaměstnali na pozici dělník VPP 25
uchazečů. Projekt je podporován dotacemi z Evropské unie a má přísná
pravidla, kterými se musí řídit zaměstnavatel i Úřad práce, kteří spolu
úzce spolupracují.

Přehled zaměstnávání VPP za rok 2021

Období Nástup - Začátek PP Počet reálných

1.1.2021 – 31.1.2021 PP od 1.9.2020 10

1.4.2021 – 31.8.2021 PP od 1.4.2021 5

1.9.2021 – 31.12.2021 PP od 1.9.2021 10

Celkem bylo zaměstnáno v roce 2021: 25

Přehled výstupů, nástupů a pohledávek zaměstnanců na VPP

Ukončení PP uplynutím doby 12

První vstup do PP 10

Opakované vstupy do PP 15

Počet exekucí 65

Průměrný počet exekucí na jednoho zaměstnance 5

PERSONALISTIKA



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

9

Začátkem roku 2021 jsme zaměstnávali 10 pracovníků VPP, kterým
vznikl PP již v roce 2020 a byl uzavřen na pět měsíců.  Na konci ledna
uplynula sjednaná doba sedmi pracovníkům taktéž na pozici dělník
VPP. V měsíci únoru byli zařazeni 3 pracovníci na VPP jako kmenoví
zaměstnanci a PP byl sjednán na jeden rok. Od dubna 2021 bylo přijato
5 dělníků na VPP. V srpnu byl ukončen PP s pěti pracovníky VPP, a to
opět uplynutím sjednané doby. Zimní údržba byla zajištěna zařazením
3 pracovníků do stavu kmenových zaměstnanců a přijetím 10 uchazečů
z ÚP, kteří měli pracovní smlouvu od 1.9.2021 jen na pět měsíců, a to
s přechodem do roku 2022. Některé pracovní smlouvy nebylo možné
prodlužovat, přestože 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 18.500 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, 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 pracovních

PERSONALISTIKA
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povinností a časté změny zdravotních pojišťoven a s tím související
nenahlášení změny zaměstnavateli.

Jelikož se projekt zaměstnávání na pozici pracovník VPP opakuje již
šestým rokem, dochází k opakovaným vstupům některých uchazečů do
PP, tito se po ukončení pracovního poměru opět přihlašují do evidence
Úřadu práce.

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, tj malého počtu uchazečů na Úřadě práce, byla
ruční údržba chodníků, schodů, přechodů pro chodce a autobusových
zastávek MHD 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
na 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 zajišťuje Ing. Vladimír
Skácal na základě mandátní smlouvy.

PERSONALISTIKA
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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 2021 tyto služby:

§ přednostní odstraňování havarijních závad na MK na území
města Vsetína

§ prohlídky mostních konstrukcí za účasti autorizované osoby
§ pravidelné strojní blokové čištění komunikací dle sestaveného

harmonogramu
§ blokové čištění města
§ 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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· 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, Bonetti, Unicar, speciálních vozidel s kropící nástavbou (MTS
a LIAZ), zametací vozy (Boschung, Cleango, Sněžka a IFA), nakladač JCB,

PROVOZ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
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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.

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, Dne země a na 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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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
§ přistavování a odvoz kontejnerů na větve
§ výsadba dřevin včetně následné údržby
§ zakůlování vysázených stromů
§ opravy kůlů a úvazků na mladých stromech
§ instalace a výměny chrániček proti mechanickému poškození na

kmenech mladých stromků
§ pěstební řezy stromů
§ výsadba a celosezónní ošetřování letniček
§ zakládání a celosezónní údržba záhonů letniček z přímého výsevu
§ 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
§ ekologické odstraňování plevele z chodníků a ostatních

zpevněných ploch technologií horké páry

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 4-6x ročně.
Ostatní travnaté pravidelně neudržované městské plochy jsou sečeny
1-2x ročně. Stříhání živých plotů je prováděno 1– 2x ročně. Výhrab

PPRROOVVOOZZ ÚÚDDRRŽŽBBYY VVEEŘŘEEJJNNÉÉ ZZEELLEENNĚĚ
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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. Poslední čtyři roky poskytujeme nadstandardní
službu pro 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. Od roku 2020 je prováděna ekologická likvidace plevele
z chodníků a veřejných zpevněných ploch termickou formou. K tomuto
účelu slouží speciální stroj, který pomocí kapének vroucí vody o teplotě
až 120°C likviduje plevel z dlažby a jiných pevných povrchů. Služby v
oblasti údržby zeleně mají možnost využít také občané a firmy.
Nabídka je však závislá na kapacitě pracovníků a techniky provozu
údržby zeleně.

Sečení jedn. množství
Sečení rovin 4x ročně ha 42,4
Sečení svahů 4x ročně ha 11,0
Sečení rovin 6x ročně ha 6,7
Sečení svahů 6x ročně ha 0,5
Sečení nestandardních ploch 2x ročně ha 14,4
Celková plocha sečení ha 75,0

PROVOZ ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ
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Ostatní práce na údržbě zeleně jedn. množství
Výhrab listí 2x ročně ha 45,4
Stříhání živých plotů 2x ročně bm 8159
Údržba záhonů m2 1299
Kácení stromů–obvod kmene nad 80 cm ks 28
Kácení stromů –obvod kmene do 80 cm ks 58
Výsadba stromů ks 6
Výsadba keřů ks 45
Výsadba letniček ks 5031
Výsadba letniček z přímého výsevu kg 0,98
Výsadba trvalek a travin ks 90
Výsadba cibulovin ks 23000
Celosezónní péče – kaskádové květinové
konstrukce

ks 8 (710 ks muškátů)

Závěsné květináče
Truhlíky na mostech

ks
42 (168 ks muškátů)
55 ks (440 ks muškátů)

Kontejnery na větve
ks

88 (12,65 t dřevní
hmoty)

V počtu pokácených stromů uvedených v tabulce jsou zahrnuty také
stromy, které se kácí z důvodu investičních akcí města.
V počtu vysazených stromů a keřů uvedených v tabulce nejsou
zahrnuty výsadby, které provedlo nebo provede Město Vsetín v rámci
investičních akcí. Tyto náklady hradí Město Vsetín ze svého rozpočtu.

Ostatní činnosti:
§ 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

PPRROOVVOOZZ ÚÚDDRRŽŽBBYY VVEEŘŘEEJJNNÉÉ ZZEELLEENNĚĚ
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§ 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
§ ekologická likvidace plevele na chodnících a ostatních dlážděných

plochách

Stěžejní službou v ostatních činnostech je svoz odpadu ze 486 ks
odpadkových 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.
Již 8 let 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
Ekologická likvidace plevele zásah-

lokalita
88

Svoz vánočních stromků t 11,98
Ruční úklid města – směsný komunální odpad t 5,5
Úklid černých skládek – objemný odpad t 8,28
Svoz odpadu uloženého kolem odpadových
nádob

t 108,57

Svoz odpadu z odpadkových košů t 55,51
Úklid autobusových zastávek MHD t 1,1
Odvoz objemného odpadu pro občany města odvoz 28 x

(8,22 tun odpadu)
Doplňování sáčků na psí exkrementy ks 78 000
Odvoz větví – zahrádkářské kolonie 12,65

PPRROOVVOOZZ ÚÚDDRRŽŽBBYY VVEEŘŘEEJJNNÉÉ ZZEELLEENNĚĚ
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Technické vybavení provozu:

§ MULTICAR M26 sklápěč
§ Multicar M30 FUMO
§ Renault Midlum 220.12 Light – velkokapacitní kontejner
§ VW Transportér sklápěč
§ IVECO sklápěč
§ FIAT DUCATO sklápěč
§ AEBI - malokapacitní kontejner
§ OELIATEC – stroj na ekolikvidaci plevele
§ 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
§ 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
§ sypací nástavba a radlice - AEBI
§ 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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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 Vsetín

§ vedení evidence měřicích 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

§ zajištění revizí 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

§ 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

SSPPRRÁÁVVAA AA ÚÚDDRRŽŽBBAA VVEEŘŘEEJJNNÉÉHHOO OOSSVVĚĚTTLLEENNÍÍ
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§ výpomoc s vysokozdvižnou plošinou při ořezech stromů ve
městech, montáže reklamních tabulí a různé asistenční služby
při pořádání různých společenských a kulturních akcí Města
Vsetín

V roce 2021 byly dále provedeny tyto akce:
§ opravy zkorodovaných stožárů
§ opravy patek stožáru v lokalitě Rokytnice – Okružní
§ přesun 4 stožárů – Rokytnice
§ výměna osvětlovacích bodů – Rokytnice, Šibeňák, Jabloňová,

část ul. Palackého
§ údržba a opravy el. instalace v areálu TS – budovy a garáže
§ opravy po haváriích vlivem povětrnostních podmínek
§ výměna kabelů v lokalitě Rokytnice, Jabloňová
§ údržba el. instalace obřadní síně a hřbitova
§ údržba fontán park a Horní město
§ opravy reflektorů – nasvícení kostela a zámku
§ instalace vánočního osvětlení ulic, mostů, prostranství 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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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.

Ceny prací a služeb v roce 2021:
§ uložení (otevření) do hrobky 840 Kč
§ čištění hrobky 1200 Kč
§ kopání hrobu 4200 Kč
§ nájem a služby spojené za hrob (3 m2) 1350 Kč/10 let
§ nájem a služby spojené za hrob (6 m2) 2700 Kč/10 let
§ nájem a služby spojené za hrobku (1 m2) 730 Kč/10 let
§ nájem a služby za urnový háj 860 Kč/10 let
§ nájem za kolumbárium (malé) 1200 Kč/10 let
§ nájem za kolumbárium (velké) 2400 Kč/10 let

Za rok 2021 činily tržby za hřbitov celkem 726 414 Kč
§ za hroby 240 975 Kč
§ za hrobky 198 893 Kč
§ za urnové háje 101 166 Kč
§ za kolumbária 172 500 Kč
§ kopání hrobů 11 200 Kč
§ otevření hrobky 1 680 Kč

§ pochování do hrobu 3x
§ pochování do hrobky 22x

Správa hřbitova poskytuje okrajově i informace o kamenických pracích.

SMUTEČNÍ SÍŇ
V roce 2021 proběhlo ve smuteční síni 280 obřadů.

§ PS Jan Žárský 216 obřadů
§ PS Josef Orgoník 63 obřady
§ PS jiné 1 obřad

SSPPRRÁÁVVAA HHŘŘBBIITTOOVVAASSPPRRÁÁVVAA HHŘŘBBIITTOOVVAA
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Za pronájem OS a chladicích boxů se vybralo celkem 820 700 Kč.
§ chladicí boxy 538 700 Kč
§ obřadní síň 282 000 Kč

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 prováděna stávajícími zaměstnanci
hřbitova a za pomoci techniky a pracovníků Technických služeb města
Vsetína, p. o.

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, p. o., nebo soukromé stavební firmy.

Spotřeba vody v roce 2021 činila celkem 1 746 m3:
§ hřbitov 349 m3

§ obřadní síň 1397 m3

Spotřeba elektřiny v roce 2021 činila celkem 58 187 kWh:
§ obřadní síň 34 894 kWh, z toho chladírna 17 005 kWh
§ hřbitov 6 288 kWh

Spotřeba plynu v roce 2021 činila celkem 11 388 m3.

SSPPRRÁÁVVAA HHŘŘBBIITTOOVVAA
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Zvířecí útulek Vsetín je zařízení provozované Technickými službami, p.
o., zřízené 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.

Statistika počtu psů prošlých útulkem v roce 2021
V roce 2021 bylo přijato do útulku 68 psů

§ Vráceno majiteli: 48 psů
§ Osvojeno novým majitelem: 8 psů
§ Úhyn: 1 pes
§ Převedeno do r. 2022: 11 psů

SSPPRRÁÁVVAA MMĚĚSSTTSSKKÉÉHHOO ZZVVÍÍŘŘEECCÍÍHHOO ÚÚTTUULLKKUU
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Statistika počtu koček prošlých útulkem v roce 2021

V roce 2021 bylo přijato do útulku 38 koček
§ Vráceno majiteli: 0
§ Osvojeno novým majitelem: 10 koček
§ Úhyn: 10 koček
§ Převedeno do r. 2022: 18 koček

SSPPRRÁÁVVAA MMĚĚSSTTSSKKÉÉHHOO ZZVVÍÍŘŘEECCÍÍHHOO ÚÚTTUULLKKUU



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

25

Redakce Vsetínských novin zajišťovala v roce 2021 přípravu a vydávání
čtrnáctideníku občanů města Vsetína Vsetínské noviny.

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

Při tvorbě zpráv do Vsetínských novin spolupracovala redakce s
jednotlivými odbory městského úřadu, ale i s 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 i v roce 2021 ovlivnila negativně veškeré oblasti
života a nevyhnula se ani dopadu na příjmy Vsetínských novin. Příjem
z inzerce klesnul přibližně o 10 procent a dosáhl částky 391 863 korun
bez DPH.

I v roce 2021 byl rozsah Vsetínských novin ovlivněn koronavirovou
situací. I přesto se meziročně průměrný počet stran zvýšil oproti 16,2
stranám na jedno vydání v roce 2020 na 16,5 stran na jedno vydání

VVSSEETTÍÍNNSSKKÉÉ NNOOVVIINNYYVVSSEETTÍÍNNSSKKÉÉ NNOOVVIINNYY 22002211
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v roce 2021, což je o půl strany na jedno vydání více, než předpokládal
rozpočet tvořený na 16 stran na jedno vydání. V 16stránkové verzi
Vsetínské noviny vyšly 11x, jako 12stránkové 7x a jako 24stránkové 5x.

Vsetínské noviny v roce 2021 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 2021 celkem 699 496 Kč.

VVSSEETTÍÍNNSSKKÉÉ NNOOVVIINNYY 22002211
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Projekt veřejně prospěšných prací je zaměřen na skupinu obtížně
umístitelných uchazečů o zaměstnání. Můžou zde být zařazeny pouze
osoby dlouhodobě nezaměstnané starší 50 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 nekvalifikovaná pracovní místa, spočívající zejména v úklidu
a údržbě veřejných prostranství a ploch. U schopnějších pracovníků 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 přinášejí.

Rozbor fluktuace VPP 2021

měsíc stav k 1.v
měsíci nástup výstup

stav
k poslednímu

dni
z roku 2020 10 0 0 10
leden 10 0 2 8
únor 8 0 7 1
březen 1 0 1 0
duben 0 5 0 5
květen 5 0 0 5
červen 5 0 0 5
červenec 5 0 0 5
srpen 5 0 5 0
září 0 10 0 10
říjen 10 0 0 10
listopad 10 0 0 10
prosinec 10 0 0 10

2021 – zaměstnáno celkem VPP 25
2021 – náklady na činnost VPP 2 773 000 Kč

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ PPRRÁÁCCEE
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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 23 8,28 tuny 80 000 Kč

úklid autobusových zastávek MHD 24 1,1 69 000.Kč

úklid a odvoz odpadu u kontejnerů 360 108,57 tuny 754 000Kč

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ PPRRÁÁCCEE
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Od roku 2018 se snižuje počet pracovníků VPP, na které přispívá Úřad
práce. Důvodem je snižování finančních prostředků, které uvolňuje stát
na tyto projekty a celkový vývoj na trhu práce. Vzhledem ke
krátkodobým pracovních poměrům VPP se během roku mění počet
pracovníků. Stává se tak, že je období v roce, kdy nemáme k dispozici
dostatek lidí, abychom zajistili pravidelný úklid celého města. V době,
kdy zaměstnanci na úklidu města chybí, zabezpečujeme jen 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.

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÉÉ PPRRÁÁCCEE
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AUTODOPRAVA

Veřejné osvětlení
Pracovníci údržby a oprav veřejného osvětlení mají k dispozici dvě
vysokozdvižné plošiny AVIA a IVECO DAILY a osobní vozidlo Škoda
Octavia.

Údržba zeleně
Pracovníkům údržby zeleně, na ořezy stromů slouží vozidlo MULTICAR
M26 s přívěsem štěpkovače dřevní hmoty GREEN MECH, kontejnerové
vozidlo AEBI MT720-S, vozidla MULTICAR 30 FUMO, které je spolu
s vozidlem AEBI, užíváno také k zimní údržbě a sklápěče FIAT DUCATO
a VW TRANSPORTER. Dále je k práci využíváno vozidlo RENAULT
MIDLUM s kontejnerovou nástavbou TECHNOCAR TNH 6 a traktor
ZETOR PROXIMA. K sečení trávy jsou využívány dvě malotraktorové
sekačky KUBOTA G26.

Místní komunikace
Středisko údržby komunikací a chodníků využívá pro svou činnost
jedno vozidlo LIAZ, s letní nástavbou pro kropení vozovek, sklopnou
korbou a nástavbou pro zimní údržbu, jedno kropící vozidlo Š 706, tři
vozidla MULTICAR M 26/30 a obdobné vozidlo BONNETI, na které se
v zimním období montují sypací nástavby a radlice. Dále středisko má
k dispozici dva traktory ZETOR a jeden ZETOR PROXIMA, které jsou
taktéž vybaveny přídavným zařízením, jak pro letní, tak i pro zimní
údržbu. Traktor ZETOR PROXIMA s přídavným žacím zařízením, je
v letních měsících využíván
k sečení trávy okolo městských komunikací a chodníků. Při zemních
pracích je využíváno rypadlo s nakladačem VENIERI, nakladač JCB a
nakladač UN 053-2, kdy v zimním období jsou tyto stroje využívány
k nakládce posypových materiálů. Pro přepravu pracovních strojů
(např. vibrační válec) je používán přívěsný vozík PARAGAN. Při úklidu
komunikací a chodníků pracují zametací stroje IFA, CLEANGO ELITE S a
dva stroje BOSCHUNG S3. Dále byla v roce 2021 přikoupena čtyřkolka
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LINHAI, pro zimní údržbu a letní údržbu chodníků a k úpravě běžeckých
stop a dále vozidlo UNICAR, které je obdobou vozidla Multicar se
sklopnou korbou a možností instalovat na vozidlo radlici a zimní
nástavbu, pro zimní údržbu.

Kompostárna
Na středisku kompostárny se k manipulaci se surovinami používá
nakladač PAUS a pro zpracování surovin mobilní štěpkovač HUSMANN
a stacionární homogenizér SEKO.

Veřejně prospěšné práce
K výkonu střediska veřejně prospěšných prací, jsou využívány
k přepravě pracovníků na místa výkonů práce vozidla RENAULT
KANGOO a šestimístné vozidlo VW TRANSPORTER se sklápěcí korbou
k převozu materiálu.

Správa
Pro potřeby techniků a vedoucích pracovníků je k dispozici 5 služebních
vozidel.

SPRÁVA BUDOV
Na budovách v areálu TS města Vsetína, p. o., Jasenice 528, Vsetín,
byla provedena běžná provozní údržba budov a areálu TS. V roce 2021
byla provedena rekonstrukce zázemí pro zaměstnance, na autodílně
(sociální zařízení, šatna, zateplení budovy a výměna oken na
rekonstruované části).

PPRROOVVOOZZ AAUUTTOODDOOPPRRAAVVYY AA SSPPRRÁÁVVYY BBUUDDOOVV
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Poskytování služeb v oblasti reklamy na sloupech veřejného osvětlení
provozují Technické služby města Vsetína, p. o. jako svoji
hospodářskou činnost. Firmám a prodejnám na území města nabízí
reklamní plochy ke zviditelnění jejich činnosti, případně k navigaci do
jejich sídla.
Příjmy z reklamy za rok 2021 činily 381 461,92 Kč.

RREEKKLLAAMMNNÍÍ ČČIINNNNOOSSTT


