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Základní údaje o společnosti:

Obchodní jméno: Technické služby města Přerova, s. r. o.
Sídlo: Přerov I–Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27841090

Společnost Technické služby města Přerova, s. r. o., byla založena dne 2.4.2008 jako společnost, 
jejímž prioritním cílem je zajišťovat komunální služby ve městě Přerově.

Hlavní předmět podnikání:

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, provozování pohřební služby, montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona, silniční motorová doprava.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2012:

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.

Jednatelé:
- Bc. Václav Zatloukal
- Michal Zácha, DiS.

Prokura:
- Ing. Radek Koněvalík

Dozorčí rada:
- předseda - MVDr. Jiří Skyva
- členové - Čestmír Hlavinka, JUDr. Otakar Šiška, Mgr. Šárka Krákorová - Pajůrková, Ing. Ivan          

  Machát, Michal Symerský, PhDr. Mgr. Marcel Kašík

Základní kapitál společnosti má hodnotu 77.548.000 Kč. Jediným společníkem je statutární město 
Přerov.

Společnost na základě smlouvy o vykonávání sjednaných činností provádí veškeré činnosti související 
se zajištěním správy, údržby a úklidu na území města Přerova. Jde zejména o zajištění svozu odpadu, 
čištění města, údržbu místních komunikací, běžnou údržbu a opravy veřejného osvětlení, provoz 
pohřební služby a správu hřbitova, provoz útulku pro zatoulaná zvířata. Společnost spravuje a udržuje 
lesní majetek, veřejnou zeleň, park Michalov, apod.

Jako každý rok bylo i v roce 2012 cílem společnosti dosáhnout kvalitnější a vyšší úrovně v oblasti 
vykonávaných sjednaných služeb. V roce 2011 získala společnost certifikát v oblasti systému řízení 
jakosti společnosti ISO 9001, bezpečnosti práce OHSAS 18001 a ochraně životního prostředí EMS 
ISO 14001. Tyto certifikáty byly společnosti vystaveny 30. 8. 2011 s platností na tři roky. V roce 2011 
podala společnost žádost o poskytnutí podpory na projekt ,,Snížení prašnosti v Přerově a okolí“. 
V roce 2012 rozhodl řídící výbor OPŽP podpořit tento projekt. Na základě tohoto rozhodnutí 



společnost přistoupila k podání nové žádosti a vypracování druhého projektu z OPŽP na projekt 
,,Pořízení kropícího vozidla na úklid silničních komunikací“.

Společnost je jedním ze subjektů, který umožňuje občanům, kterým byl udělen alternativní trest jeho 
vykonání v oblasti prospěšných prací. V roce 2012 bylo takto odpracováno celkem 3 654 hodin. Dále 
byla společností na základě smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby uzavřené ze 
statutárním městem Přerov přidělována práce osobám v hmotné nouzi. Tento projekt však byl na 
základě nálezu ústavního soudu ve druhé polovině roku utlumen.

Vedení společnosti v roce 2012 pokračovalo v realizaci dlouhodobého záměru postupné inovace         
a modernizace společnosti. Do této oblasti společnost investovala 13.695 tis. Kč. Z toho do nákupu 
dopravních prostředků, příslušenství a strojů 10.408 tis. Kč, do staveb 1.253 tis. Kč a do ostatního
odepisovaného majetku 2.034 tis. Kč.

Hospodaření společnosti za rok 2012

výnosy 110.687,0 tis. Kč
náklady 109.080,0 tis. Kč
hospodářský výsledek 1.607,0 tis. Kč

V roce 2012 společnost dosáhla obratu 110.687 tis. Kč. Za rok 2012 vytvořila účetní hospodářský 
výsledek, a to zisk, který po zdanění činil 1.607 tis. Kč.

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 9.5.2013 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2012 
následovně:

celkem čistý zisk 1.607,0 tis. Kč
rezervního fond 80,0 tis. Kč
sociální fond 340,0 tis. Kč
krytí ztráty minulých let 1.187,0 tis. Kč


