TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace,
Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou

Výroční zpráva o činnosti za rok
2009

Lipník nad Bečvou 12. února 2010

Popis činnosti organizace
Příspěvková organizace Technické služby Lipník nad Bečvou zajišťuje dle zřizovací listiny
ve městě Lipníku n. B. a částech města Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka činnosti:
Stř. 101 Stř. 102 Stř. 103 Stř. 104 Stř. 105 Stř. 106 Stř. 201 Stř. 202 Stř. 203 Stř. 12 Stř. 402 Stř. 403 Stř. 404 Stř. 410 Stř. 412 Stř. 14 Stř. 405 Stř. 406 Stř. 416 Stř. 05 Stř. 602 Stř. 603 Stř 16 Stř. 07 Stř. 901 Stř. 902 Stř. 13 Stř. 311 Stř. 303 Stř. 304 Stř. 305 -

opravy a údržba místních komunikací
opravy a údržba chodníků
opravy a údržba dopravního značení
opravy zábradlí
čištění a údržba kanalizačních vpustí
provoz a údržba parkovacích hodin
vývoz odpadkových košů
strojní čištění místních komunikací
ruční čištění místních komunikací a jejich součástí
zimní údržba místních komunikací
hrabání listí
sečení travnatých ploch
údržba záhonů
údržba stromů a keřů
údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady
vazba věnců
provoz a údržba kašen
údržba hřišť a pískovišť
provoz a údržba sportovního areálu
provoz a údržba veř. osvětlení
provoz a údržba hřbitovů
údržba židovských hřbitovů
pohřební služba
provoz koupaliště
provoz a údržba WC v ul. Nerudova
provoz a údržba WC v areálu hřbitova
provoz a údržba rekultivované skládky
svoz a likvidace komunálního odpadu od občanů
svoz a likvidace tříděných odpadů
provoz sběrného dvoru a likvidace nebezpečných odpadů
likvidace černých skládek

K zajištění těchto činností bylo zaměstnáno v roce 2009 celkem 42 pracovníků v trvalém
pracovním poměru, z toho 6 pracovníků TH a 36 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba
zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) byli zaměstnáni 4 pracovníci na tzv. veřejně
prospěšné práce, 15 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a 5 na Dohodu o provedení
práce.
Práce na údržbě a správě majetku města vyžadující odbornost či speciální techniku byly
prováděny dodavatelsky.
Investiční akce byly prováděny na základě rozhodnutí zřizovatele po přidělení finančních
prostředků, příp. byly financovány z vlastních zdrojů investičního fondu.

Hospodaření organizace
Původní plán hospodaření na rok 2009 byl stanoven ve výši Kč 21.928,01 tis., z toho
příspěvek na provoz od zřizovatele Kč 13.737,01 tis. a příspěvek na likvidaci odpadů ve výši
Kč 5.035 tis. Kč.
V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření zřizovatele plán upravován na
celkovou výši Kč 23.080 tis, z toho neinvestiční příspěvek od zřizovatele činí celkem Kč
19.286,57 tis.
Výsledkem hospodaření za rok 2009 je zisk ve výši Kč 2.576,11 Kč, z toho výsledek hlavní
činnosti je - Kč 493.695,90 a z doplňkové činnosti je Kč 496.272,01.

Celkem TS

Plán v tis. Kč
Původní
Upravený

Skutečnost
V Kč

%

Náklady celkem

21.928,01

23.080

23 067 051,47

100

Výnosy celkem
Z toho příspěvek zřizovatele

21.928,01
18.772,01

23.080
19.286,57

23 069 627,58
19 286 574,-

100
100

Hospodářský výsledek

Průměrný počet pracovníků
Průměrná mzda

2.576,11

45
13.637,-

Návrh na rozdělení zisku: převést do fondu rezervního.

Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti za rok 2009
Opravy a údržba místních komunikací
V roce 2009 byly dodavatelsky opraveny výtluky v komunikacích ve městě tryskovou
metodou a byla opravena místní komunikace v Podhoří. Další drobné opravy provedené
vlastními pracovníky byly prováděny operativně. Pravidelně se opravuje komunikace 28. října
– „kočičí hlavy“, které jsou uloženy na betonovém základu. Dlažba se uvolňuje a přečnívá
nad stávajícím terénem.
Opravy a údržba chodníků
Na celém území města a jeho částech byly prováděny opravy chodníků dle potřeby.
Dodavatelsky byl opraven chodník v ulici Čechova. Po celý rok je opravována dlažba (malé

kostky) na náměstí a přilehlých uličkách (vandalismus občanů ) pod lavičkami, okolí kašen,
oprava uvolněných kostek vyplavováním spár vodou z nefunkčních dešťových svodů .
Opravy a údržba dopravního značení
Průběžně po celý rok byla prováděna údržba dopravního značení na základě upozornění
městské policie.
Opravy a údržba zábradlí
Zábradlí bylo opravováno z důvodu vandalismu nebo poškození při havárii vozidel. Byla
odstraněna svodidla v ulici Komenského sady u hřbitova, v ulici Tyršova a Novosady.
Čištění kanalizačních vpustí
Průběžně jsou čištěny nově instalované vpusti v historické části města, v ulici Za porážkou,
Na Bečvě. Dodavatelsky odbornou firmou byly opraveny kanalizační vpusti v ulici Na Bečvě
u garáží, v sídlišti Zahradní, v ulici Národních hrdinů a Bratrská, rozsáhlá oprava dešťové
kanalizace byla provedena v Podhoří.
Údržba parkovacího automatu
Parkovací automat byl pravidelně kontrolován a prováděna jeho údržba a servis.
Vývoz odpadkových košů
Odpadkové koše ve městě jsou vyváženy 2x týdně. Koše na náměstí TGM jsou vyváženy 3x
týdně, místní části 1x týdně. Za rok bylo uloženo z těchto košů 48 t odpadu. Dle potřeby jsou
průběžně staré koše vyměňovány za nové.
Strojní čištění města
Strojní čištění komunikací ve městě i v místních částech je prováděno průběžně po celý rok
vozidlem BUCHER Cita Cat, zvýšený provoz je především po skončení zimního období.
Ruční čištění města
Na ručním čištění města, místních částí a dětských hřišť včetně skateparku se trvale podílí 4
zaměstnanci dle přidělených „rajónů“. Dle potřeby (např. po vichřici) je počet pracovníků na
úklid navyšován. Provádí se škrabání chodníků, sběr papírků, drobného odpadu a psích
exkrementů. Chemicky je likvidována nežádoucí vegetace na veřejných prostorách. Vyčištěný
odpad je odvážen a ukládán na skládku.
Zimní údržba
Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna dle potřeby.
Náklady zahrnují posypový materiál, mzdy zaměstnanců a opravy techniky na údržbu.
Hrabání listí
V rámci péče o veřejnou zeleň bylo uklízeno listí ručně i strojně sekačkou MT 8 a KUBOTA
v Lipníku i místních částech včetně jeho odvozu a likvidace.
Sečení travnatých ploch
Sečení travnatých ploch v rámci města a místních částí bylo v roce 2009 prováděno od
měsíce dubna do října, dle klimatických podmínek u vybraných ploch až 1x týdně – Kom.
sady, náměstí TGM, Novosady.

10x za rok jsme sekli ulice Bratrská, Osecká, Piaristická, Neffova, Hranická, 4x ročně
travnaté plochy v místních částech. Plochy kolem řeky Bečvy byly 3x mulčovány. V letních
měsících byly vybrané zelené plochy zalévány, trávník na náměstí TGM 1x denně včetně
víkendů.
Údržba záhonů
Běžná údržba a výsadba je prováděna u hřbitova a v parku na nám. Svobody. V ul. 28. října
(u pošty) byl udržován nový květinový záhon. V letních měsících bylo prováděno pravidelné
zalévání rabat a betonových květináčů.
Ořez a kácení stromů a úprava keřů
V roce 2009 byly káceny stromy včetně odfrézování pařezů v ulicích Hranická, Komenského
sady, Na Bečvě, Piaristická, B. Němcové, Bratrská, Alšova, Husova, Za parkem, Palackého.
Dále také stromy v Loučce, Nových Dvorech a v Podhoří po poryvech větru.
Ořezy byly provedeny kolem sloupů veřejného osvětlení v ulici Hranická, B. Němcové a na
sídlišti Zahradní. Keře byly průběžně upravovány sestřihem po celém městě.
Údržba zámeckého parku
V zámeckém parku jsme prováděli běžný úklid, vývoz odpadkových košů, hrabání listí a
odvoz větví po poryvech větru, sečení trávy a ořez habrových alejí. Byla vyměněna rozbitá
světla pod stromem „Opičákem“ a drobná údržba zničeného mobiliáře vandaly. Na střešní
zahradě byla prováděna výsadba květin, obrývání záhonů, 1x týdně sečení trávníku, 3x ročně
vertikutace trávníku, ruční zalévání, terénní úpravy chodníků, mulčování záhonů kůrou. 5x za
rok byla čištěna fontána.
Provoz a údržba kašen na náměstí TGM
Kašny jsou dle potřeby dopouštěny a čištěny. Pravidelně jsou čištěny trysky.
Údržba laviček, pískovišť, hřišť
Dětská hřiště na sídlišti Zahradní, Bratrská, Dukla, v Loučce , Podhoří, Nové Dvory a u
Skateparku - lanový prvek jsou pravidelně kontrolovány, opravovány a čištěny. Na hřišti v ul.
Bratrská byla instalována druhá síť. Opravy byly hrací prvky na dětských hřištích v ulici
Bratrská a Hranická. V Loučce bylo opraveno oplocení dětského hřiště.
Lavičky po městě jsou průběžně opravovány, případně je provedena výměna.
Údržba a opravy veřejného osvětlení
Po celý rok je prováděna pravidelná údržba osvětlení a opravy světelných signalizací včetně
revizí. Na sídlišti Dukla byla provedena generální oprava patic. V ulici Novosady nátěr
sloupů. Na sídlišti Zahradní byly zbudovány nové sloupy, nové veřejné osvětlení jsme
vybudovali v ulici 28. října.
Provoz a údržba hřbitovů
Náklady na hřbitov zahrnují údržbu hřbitovů a hřbitovní správu. Je zde prováděn pravidelný
úklid a odvoz odpadu, sečení trávy, výsadba památných hrobů. Oprava stávajících chodníků
pomocí štěrku, ořezy stromů a keřů.
Údržba židovských hřbitovů
Na hřbitovech bylo prováděno sečení trávy, hrabání listí, úklid klestí, ořez stromů. Ošetření
chodníků chemickou cestou – likvidace nežádoucí vegetace, úprava keřů.

Provoz a údržba sportovního areálu
Ve sportovním areálu jsme prováděli běžnou údržbu a úklid. Sečení hřiště 1x týdně,
ovál + přilehlé plochy 6x za rok. V areálu byly káceny stromy a proveden ořez stromů a
odstraňování náletových dřevin. Odbornou firmou byla provedena vertikulace trávníku
fotbalového hřiště. Na svahu jsme udělali terénní úpravy – rekultivaci se zatravněním. Byla
opravena příjezdová komunikace ke střelnici – vysypána štěrkem a recyklátem a terénní
úpravy příjezdových ploch. Nově byly nainstalovány odpadkové koše a betonové sloupky
zabraňující vjezd na umělou plochu.
Provoz koupaliště
Před zahájením sezóny byly provedeny opravy dlažby chodníků, čerpadel ve strojovně, nátěr
zábradlí a dlažby dna bazénu. Jako každý rok musely být opraveny obklady na velkém,
cvičném a dětském bazéně. Byly odstraněny nefunkční pískoviště a sprcha v zadní části
areálu včetně terénní úpravy a zatravnění. Z důvodu nepřízně počasí trval provoz 61 dní,
koupaliště navštívilo 11.411 osob.
Vazba věnců a provoz pohřební služby
Služby byly prováděny dle objednávky zákazníků. Z důvodu malého zájmu a vhodného
personálního zajištění byly tyto služby od 1.9.2009 zrušeny.
Provoz WC
Provozujeme veřejné WC v ulici Nerudova s obsluhou, WC na hřbitově bez obsluhy.
Údržba rekultivované skládky
Na skládce bylo prováděno čerpání a vývoz odpadních vod a sečení trávy 3x.
Vývoz komunálního odpadu v Lipníku a místních částech
Vývoz odpadů byl ve městě a částech města prováděn každý týden, sídliště Zahradní,
Hranická, ul. Bratrská 2x týdně. Odpad byl svážen i z chatových oblastí.
Pravidelně se uklízelo kolem stanovišť kontejnerů a na jaře a podzim odvážen odpad ze
zahrádek.
Za rok 2009 bylo shromážděno a odstraněno občanům 2512 t zbytkového odpadu a 140 t
objemného odpadu.
Vývoz separovaného odpadu
Tříděné odpady (plasty, papír, sklo, nápojové obaly) jsme sváželi a likvidovali v Olomouci
každý týden. Za rok 2009 bylo zlikvidováno 115 t papíru, 59 t plastu, 68 t skla a 3 t
nápojových kartonů.
Likvidace nebezpečných odpadů
Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na sběrném dvoře v Čechově ulici a jejich
likvidace prováděna dodavatelsky odbornou firmou.
Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající zpětnému odběru (elektro)
Za rok 2009 bylo ekologicky zlikvidováno celkem 9,4 t nebezpečných odpadů.
Likvidace „černých“ skládek
Odpad odložený ve městě a jeho okolí byl naložen a převezen na skládku. Jedná se převážně o
stavební odpady, vznikající při rekonstrukci bytů a domků.

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2009

Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč)

Náklady
Opravy místních komunikací
Opravy chodníků
Údržba doprav. značení
Opravy zábradlí
Čištění vpustí
Údržba park. Automatu
Vývoz odpad. Košů
Strojní čištění MK
Ruční čištění města
Zimní údržba MK a chodníků
Hrabání listí
Sečení trav. ploch
Údržba záhonů
Údržba stromů a keřů
Údržba zámec. Parku
Provoz kašen
Údržba laviček a pískovišť
Údržba veř. Osvětlení
Provoz a údržba hřbitovů
Provoz a údržba žid. hřbitovů
Provoz a údržba sport. areálu
Provoz koupaliště
Vazba věnců
Provoz pohř. Služby
Provoz WC město
Provoz WC hřbitov
Údržba rekult. Skládky
Veřejně prospěšné práce
Svoz a likvidace KO občané
Svoz separovaných odpadů
Sběrný dvůr nebezpeč. odpadů
Likvidace černé skládky

CELKEM

Výnosy

426.330,79
116.837,11
155.780,43
28.028,30
253.475,95
37.825,15
381.180,27
404.982,34
1.581.671,40
1.165.547,04
419.636,22
1.632.966,49
61.228,63
1.024.958,94
541.945,44
27.602,77
124.805,69
3.097.309,85
904.666,79
82.568,33
1.598.892,56
1.203.979,86
47.635,247.237,01
318.282,46
203.334,83
40.112,566.688,57
4.323.031,10
898.279,06
403.270,10.320,68

426.330,79
116.837,11
155.780,43
28.028,30
253.475,95
158.576,55
381.180,27
404.982,34
1.581.671,40
730.126,76
419.636,22
1.632.966,49
61.228,63
1.024.958,94
541.945,44
27.602,77
124.805,69
3.034.409,85
846.360,04
82.568,33
1.598.892,56
1.203.979,86
48.046,305.543,76
318.282,46
203.334,83
40.112,566.688,57
4.208.627,08
898.279,06
403.270,10.320,68

22.332.545,06

21.838.849,16

Příspěvek
Města
426.330,79
104.117,86
155780,43
25.638,30
253.475,95
381.180,27
404.982,34
1.566.671,40
722.351,76
419.636,22
1.630.976,49
61.228,63
956.161,45
541.945,44
27.602,77
124.805,69
2.875.692,34
330.944,78
82.568,33
1.598.892,56
846.614,50

307.475,42
196.499,71
40.112,169.888,57
4.206.797,08
457.036,24
360.846,10.320,68

Hosp.
výsledek
0,0,0,0,0,120.751,40
0,0,0,- 435.420,28
0,0,0,0,0,0,0,- 62.900,- 58.306,75
0,0,0,411,58.306,75
0,0,0,0,- 114.404,02
0,0,0,-

19.286.574,- - 493.695,90

Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti provádíme :
-

přepravní služby a služby mechanizmů
svoz odpadů fyzickým osobám podnikajícím
pronajímáme nemovitý majetek za účelem reklamy.
Náklady a výnosy (v Kč)

Náklady

Výnosy

Hosp.výsledek

Přepr.služby
Svoz odpad
Pronájem sl.

170.713,90
563.792,51
0,-

394.506,42
773.372,62.900,-

223.792,52
209.579,49
62.900,-

Celkem

734.506,41

1.230.778,42

496.272,01

Zisk z doplňkové činnosti je použit k pokrytí nákladů na práce a služby, které
provádíme nad rámec poskytnutého provozního příspěvku na hlavní činnost,
k pokrytí neplánovaných nákladů, opravy vozidel a techniky apod.

Přehled investic, realizovaných v roce 2009
Z investičních dotací, poskytnutých v roce 2009 bylo vybudováno:

Kč

chodník v proluce ulic Osecká – Bratrská
chodník v ulici Na Zelince
chodník v ulici Neffova, Piaristická
pořízení vozidla Piaggio
vypracování projektové dokumentace na VO v Trnávce
vypracování projektové dokumentace na VO Na Zelince
veřejné osvětlení v ul. 28. října (rozpracováno)

302.580,304.009,1.503.871,50
970.802,12.000,11.000,955.773,70

-

Majetek v účetnictví TS k 31.12.2009
Pořizovací cena Kč

Zůstatková cena Kč

Majetek ve správě :
031 – Pozemky
021 – Budovy, stavby
022 – Samostatné movité věci

3.744.758,38.917.396,13
593.223,80

3.744.758,23.911.130,0,-

Celkem

43.255.377,93

27.655.888,-

228 635,90
133.124,24

59 934,0,-

104.565,11.152.073,37
4.354.858,42

2.672,1.655.916,0,-

Majetek TS :
013 – Software
018 – Drobný nehmotný majetek
021 – Budovy, stavby
022 – Samostatné movité věci
028 – Drobný hmotný majetek
042 – Nedokončený DHM
Celkem

978.773,70

978.773,70

16.952.030,63

2.697.295,70

Ing. Daniel Coufalík
Ředitel TS Lipník nad Bečvou

