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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 -  opravy a údržba místních komunikací 

Stř. 102 -  opravy a údržba chodníků 

Stř. 103 -  opravy a údržba dopravního značení 

Stř. 104 -  opravy zábradlí 

Stř. 105 -  čištění a údržba kanalizačních vpustí 

Stř. 106 -  provoz a údržba parkovacích hodin 

Stř. 107 -  údržba autobusového nádraží 

Stř. 201 -  vývoz odpadkových košů 

Stř. 202 -  strojní čištění místních komunikací 

Stř. 203 -  ruční čištění místních  komunikací a jejich součástí 

Stř.  12  -  zimní údržba místních komunikací  

Stř. 402 -  hrabání listí 

Stř. 403 -  sečení travnatých ploch  

Stř. 404 -  údržba záhonů 

Stř. 410 -  údržba stromů a keřů 

Stř. 412 -  údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady 

Stř. 405 -  provoz a údržba kašen 

Stř. 406 -  údržba hřišť a pískovišť 

Stř. 416 -  provoz a údržba sportovního areálu 

Stř.   05 -  provoz a údržba veř. osvětlení 

Stř. 602 -  provoz a údržba hřbitovů 

Stř. 603 -  údržba židovských hřbitovů 

Stř.  07  -  provoz  koupaliště 

Stř. 901 -  provoz  a údržba WC v ul. Nerudova 

Stř. 902 -  provoz a  údržba WC v areálu hřbitova 

Stř.  13  -  provoz a údržba rekultivované skládky 

Stř. 311 -  svoz a likvidace komunálního odpadu od občanů 

Stř. 303 -  svoz a likvidace tříděných odpadů 

Stř. 304 -  provoz sběrného dvoru a likvidace nebezpečných odpadů 

Stř. 305 -  likvidace černých skládek 

Stř. 313 -  provoz komunitní kompostárny 

 

     K zajištění těchto činností bylo zaměstnáno v roce 2010 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) bylon zaměstnáno 5 pracovníků na tzv. veřejně 

prospěšné práce, 13 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a 3 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 2010 byl stanoven ve výši Kč 20.975,49 tis., z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele  Kč 13.500,49 tis. a příspěvek na likvidaci odpadů ve výši 

Kč 4.925 tis. Kč. 

V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření zřizovatele plán upravován na  

celkovou výši Kč 25.830 tis, z toho neinvestiční příspěvek od zřizovatele činí celkem Kč 

22.046,37 tis. 

Výsledkem hospodaření za rok 2010 je zisk  ve výši Kč 2.409,72 Kč, z toho výsledek hlavní 

činnosti je - Kč 325.970,35 a  z doplňkové činnosti je Kč 328.380,07. 

 

                                                         

 

 

Celkem TS 

 

         Plán v tis. Kč 

 

   Skutečnost             

        V Kč 

 

         

         %   Původní   Upravený 

     

Náklady celkem   20.975,49     25.830      25 828 620,31         100       

Výnosy celkem   20.975,49     25.830     25 831 030,03         100 

Z toho příspěvek zřizovatele   18.425,49      22.046,37    22 046 374,-         100 

 

Hospodářský výsledek 

          

            0,- 

 

             0,- 

 

                  2.409,72 

  

 

Průměrný počet pracovníků 

                       

                                                                               45 

 

Průměrná mzda 

 

                                                                        13.791,-                                                                   

 

 

 

 

 

Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti za rok 2010 
 

 

Opravy a údržba místních komunikací  

V roce 2010 byly prováděny drobné opravy (např. dosypání děr) vlastními pracovníky,  

opravy výtluků a opravy většího rázu byly prováděny dodavatelsky – komunikace v chatové 

osadě Ořechy, komunikace včetně zábradlí na cyklostezce do Týna nad Bečvou a propustek 

v chatové osadě Ořechy po záplavách. 

 

Opravy a údržba chodníků 

Na celém území města a jeho částech  byly prováděny opravy chodníků dle potřeby – 

předláždění uvolněné dlažby na náměstí TGM a přilehlých ulicích, pod lavičkami a v okolí 

kašen, opraven byl chodník včetně autobusové zastávky v ulici Husova. Dodavatelsky byl 



opraven chodník v ulici Na Bečvě, v ulici Bratrská, a v ulici B. Němcové. Nově byl 

zrekonstruován chodník v Loučce. 

 

Opravy a údržba dopravního značení 

Průběžně po celý rok byla prováděna údržba dopravního značení na základě upozornění 

městské policie. Nově byl nainstalován zpomalovací práh v ulici Na Zelince.  

 

Opravy a údržba zábradlí 

Zábradlí bylo opravováno z důvodu vandalismu nebo poškození při havárii vozidel. U 

zábradlí podél průjezdové komunikace byl proved nátěr z původní červenobílé na šedou 

barvu. 

 

Čištění kanalizačních vpustí 

Drobné opravy a čištění vpustí dle potřeby je prováděno celoročně. Vyčištěny byly vpusti 

v ulici Za porážkou, Na Bečvě, opravena byla vpusť v ulici B. Němcové a dodavatelsky byla 

provedena větší oprava v ulici Čechova. 

 

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 45 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 a autobusového 

nádraží 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.  

Při kalamitním stavu počátkem roku 2010 byl uklízen a odvážen sníh z nejfrekventovanějších 

lokalit – náměstí TGM, 28. října, Hvězdní, Křížkovského, Havlíčkova, B. Vlčka. 

 

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 roce 2010 bylo prováděno od dubna do října. V tomto roce byla  

údržba travnatých ploch  komplikována povodní v měsíci květnu. Vybrané lokality – nám. 

TGM, historické jádro, nový kruhový objezd v ul. Neffova byly posekány 9x. Ulice Tyršova, 



Osecká, Bratrská, Zahradní, Hranická, skatepark v ulici Na Bečvě  byly posekány 5x. Ostatní 

plochy ve městě byly posekány 4x. Pozemky kolem Bečvy a místní části byly posekány 3x. 

 

Údržba záhonů 

Běžná údržba a výsadba je prováděna u hřbitova a v parku na nám. Osvobození. V letních 

měsících bylo prováděno pravidelné zalévání rabat a betonových květináčů. 

 

Ořez a kácení stromů a úprava keřů 

Na všech vysázených keřích ve městě byl proveden jarní a podzimní řez. Bylo ořezáno 13  

stromů v ulici Hranická, 17 stromů v areálu nemocnice,  1 jasan v ulici Kom. sady. Kácení 

jsme prováděli na nám. Osvobození, na ulici Bratrské byla skácena 1 lípa, 1 vrba, 1 katalpa. 

V areálu nemocnice pokáceno 11 smrků a odstraněno křoví na ploše 90 m2. Z cyklostezky do 

Týna nad Bečvou  byla odstraněna vrba spadlá vlivem poryvu větru. Na nám. Osvobození 

bylo dodavatelsky provedeno odfrézování pařezů.  

 

Údržba zámeckého parku 

V zámeckém parku bylo prováděno 4x sečení travnatých ploch, v západní části parku bylo 

pokáceno 33 ks stromů a proveden ořez obvodových habrových stěn. Hrabání a úklid listí na 

jaře a na podzim. Dle potřeby je po celý rok prováděna údržba záhonu na nádvoří včetně 

hnojení pesticídy. Z důvodu rozbití vandaly byla opravována a vyměněna svítidla kolem 

kruhového záhonu. Na střešní zahradě bylo provedeno 24 x sečení trávy, výsadba záhonů 

včetně následné údržby a odstraňování náletových dřevin pomocí vysokozdvižné plošiny. 5x 

byla čištěna fontána a vyměněna voda. Po celý rok je zabezpečováno zamykání a odmykání 

areálu v odlišných časech dle provozního řádu. Zvýšená údržba o prostranství a trávníky je 

zajišťována v termínech svatebních úřadů pořádaných v obřadní síni či venku v parku. 

 

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. Rozsáhlejší 

opravy hracích  prvků byly provedeny na dětském hřišti v sídlišti Zahradní . Lavičky po městě 

jsou běžně opravovány, případně je provedena výměna.  

 

Údržba a opravy veřejného osvětlení 

Po celý rok je prováděna pravidelná údržba osvětlení a opravy světelných signalizací včetně 

revizí. Rozsáhlá oprava stožárů a svítidel byla provedena v ulici Smetanova. 

 

Provoz a údržba hřbitovů 

Na hřbitovech  v Lipníku n.B., Loučce a Podhoří je prováděn pravidelný úklid a odvoz 

odpadu, sečení trávy, výsadba památných hrobů. V Lipníku nad Bečvou zaměstnanci stříhali 

výmladky, ořezávali stromy a keře, skáceli 3 stromy.  

 

Údržba židovských hřbitovů 

Na židovských hřbitovech bylo prováděno sečení trávy 5x, hrabání listí, úklid klestí, ořez 

stromů a úprava keřů. Ošetření chodníků chemickou cestou a likvidace nežádoucí vegetace.  



 

Provoz a údržba sportovního areálu   

Ve sportovním areálu byl po celý rok prováděn běžný úklid a drobná údržba. Byl  proveden 

nátěr tribuny a dveří včetně zárubní  v soc. zařízení. Od dubna do října probíhalo sečení 

travnatého hřiště  a to 1x týdně, ostatní travnaté plochy byly posekány 5x, ovál hřiště 6x. Byla 

provedena vertikutace travnaté plochy, 1x za 14 dní hnojení a závlaha dle potřeby. Průběžně 

ruční hrabání listí a 6x strojní hrabání umělé plochy za účelem srovnání terénu. Na hřišti 

s umělým povrchem byl 4x odklízen sníh.  

 

Provoz koupaliště 

Před zahájením sezóny byly provedeny opravy dlažby a obkladů ve všech bazénech. Dále byl 

proveden nátěr zábradlí a překladů na dně velkého bazénu. Opravena byla fasáda budovy 

občerstvení a přilehlé terasy. V roce 2010 trval provoz  80 dní, koupaliště navštívilo 11.896 

osob. 

 

Provoz WC  

Provozujeme veřejné WC v ulici Nerudova  a WC na hřbitově s pravidelnou kontrolou a 

úklidem. 

 

Údržba rekultivované skládky 

Na skládce byla 2x za rok posečena trávnatá plocha. V letních měsících byl vyklízen prostor 

pro vybudování komunitní kompostárny – bylo přemístěno 53 t dlažebních kostek. 

 

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 2010 bylo shromážděno a odstraněno od občanů 2.482 t zbytkového odpadu 

a 155 t objemného odpadu. 

 

Vývoz separovaného odpadu 

Tříděné odpady (plasty, papír, sklo, nápojové obaly) jsme sváželi a likvidovali v Olomouci  

každý týden. Za rok 2010 bylo zlikvidováno 103 t papíru, 61 t plastu, 83 t skla a 4 t 

nápojových kartonů.  

 

Likvidace nebezpečných odpadů  

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na sběrném dvoře v ulici Sv.Čecha a  jejich 

likvidace prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Ekologicky bylo zlikvidováno 10 t 

nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající 

zpětnému odběru  (elektro). Za rok 2010 bylo odebráno a předáno k likvidaci 729 ks televizí a 

monitorů a 47 t ostatního elektrozařízení a elektrospotřebičů. 

 

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.  

 

Komunitní  kompostárna 

Od 4.10.2010 provozujeme komunitní kompostárnu na bývalé skládce odpadů SUDOL. 

Za období do 30.11.2010 bylo svezeno 140 t rostlinného materiálu. 

 



 

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2010 
 

 

 

                                Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč) 

   

  

 

 

   

    Náklady 

      

       Výnosy 

     

    Příspěvek          

        Města 

 

Hosp.      

výsledek 
Opravy místních komunikací    569.877,85    569.877,85    569.877,85 0,- 

Opravy chodníků 2.601.840,60 2.601.840,60 2.587.610,60 0,- 

Údržba doprav. značení     86.183,64      86.183,64     83.921,64 0,- 

Opravy zábradlí     21.294,75      21.294,75    21.294,75 0,- 

Čištění vpustí   149.492,06    149.492,06  149.492,06 0,- 

Údržba park. Automatu       9.480,33 144.305,-  134.824,67 

Vývoz odpad. Košů  373.295,64   373.295,64 372.895,64 0,- 

Strojní čištění MK  340.650,21   340.650,21 340.650,21 0,- 

Ruční čištění města  1.408.166,65   1.408.166,65 1.408.166,65 0,- 

Zimní údržba MK a chodníků  2.132.731,71 1.820.268,09 1.723.410,09 - 312.463,62 

Hrabání listí 200.240,50   200.240,50   200.240,50 0,- 

Sečení trav. ploch    1.922.085,79  1.922.085,79 1.922.085,79 0,- 

Údržba záhonů       13.665,-       13.665,-      13.665,- 0,- 

Údržba stromů a keřů     585.906,97     585.906,97    563.354,47 0,- 

Údržba zámec. Parku 593.473,58 593.473,58 593.473,58 0,- 

Provoz kašen 22.094,- 22.094,- 22.094,- 0,- 

Údržba laviček a pískovišť  96.590,96  96.590,96 96.590,96 0,- 

Údržba veř. Osvětlení  3.027.441,35  2.961.831,35 2.731.367,35  -  65.610,- 

Provoz a údržba hřbitovů  1.115.520,53  1.115.520,53 400.120,42          0,- 

Provoz a údržba žid. hřbitovů       74.877,83   74.877,83   74.877,83 0,- 

Provoz a údržba sport. areálu  1.447.146,78    1.447.146,78 1.447.146,78 0,- 

Provoz koupaliště  1.108.221,60   1.108.221,60    755.074,60 0,- 

Údržba aut. nádraží       33.503,62             33.503,62          33.503,62 0,-  

Provoz WC město 268.277,51    268.277,51   260.010,51          0,-  

Provoz WC hřbitov 227.441,10   227.441,10  219.674,10 0,- 

Údržba rekult. skládky 41.237,-  41.237,-  41.237,- 0,- 

Veřejně prospěšné práce      659.951,-  659.951,-    425.538,- 0,- 

Svoz a likvidace KO občané  4.491.787,88  4.409.066,48 4.408.506,48 - 82.721,40 

Svoz separovaných odpadů     892.187,25       892.187,25      38.707,92          0,-  

Sběrný dvůr nebezpeč.odpadů     432.322,-       432.322,-    391.343,76 0,- 

Likvidace černých skládek    9.168,28       9.168,28        9.168,28 0,- 

Komunitní kompostárna    141.273,56    141.273,56 141.273,56 0,- 

     

 

C E L K E M 

 

25.097.427,53 

 

 24.771.457,18 

 

  22.046.374,- 

 

 - 325.970,35 

 

 

 

 



 

 

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 

  

 

           Hosp.výsledek              Výnosy 

                        

Přepr.služby           197.914,51                265.501,63                    67.587,12 

Svoz odpad           533.278,27                728.461,22                   195.182,95 

Pronájem sl.                      0,-                  65.610,-                     65.610,- 

 

 

Celkem 

 

 

          731.192,78 

 

 

            1.059.572,85 

 

 

                  328.380,07 

 

  

 

   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 2010 
 

  Z investičních dotací, poskytnutých v roce 2010 bylo vybudováno:                             Kč   

 

      -  chodník v ulici Novosady                                                                               1.067.674,- 

      -  VO v Trnávce                                                                                                    156.570,-                                              

      -  VO Na Zelince                                                                                                     52.384,-       

      -  pořízena projektová dokumentace na chodníky v ul. Kom.sady,                                                 

         Piaristická, Bratrská                                                                                             84.099,20       

      -  pořízeno vozidlo Avia                                                                                    1.464.000,- 

          (dotace 1.100.000,-)  

 

 



 

Majetek v účetnictví TS k 31.12.2010 
 

 

 
 

Pořizovací cena Kč 

 

Zůstatková cena Kč 

 

Majetek ve správě : 

 

        

 

    

   031 – Pozemky                   3.763.498,-              3.763.498,- 

      021 – Budovy, stavby               42.320.929,83             26.355.771,-           

   022 – Samostatné movité věci                     633.684,80                   31.673,-         

 

Celkem 

           

              46.718.112,63   

        

            30.150.942,-  

 

Majetek TS : 

  

013 – Software                    228 635,90                   23.970,-                   

018 – Drobný nehmotný majetek                    172.416,24                             0,- 

021 – Budovy, stavby                    104.565,-                            0,-                     

022 – Samostatné movité věci               12.718.735,17               2.902.867,- 

028 – Drobný hmotný majetek                 4.528.521,42                             0,- 

   042 – Nedokončený DHM                      84.099,20                    84.099,20 

 

Celkem 

          

              17.836.972,93 

 

              3.010.936,20                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Daniel Coufalík 

                                                                                         Ředitel TS Lipník nad Bečvou 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Rozbory a vyúčtování hospodaření  za rok 2010 


