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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 02.04.2008 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:

V roce 2014 došlo ke změně statutárních orgánů společnosti a úpravě zakládací listiny. Společnost řídí 
1 jednatel a dozorčí rada má nyní 5 členů. Níže je uváděna skutečnost platná ke dni 31.12.2014.

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti.

Jednatel:
- Ing. Bohumír Střelec

Dozorčí rada:
- předseda – Roman Kozák
- členové – Petr Turanec, Valérie Švestková, Ing. Martin Mlčák, MBA, Jitka Korejzová

Prokura:
- Ing. Radek Koněvalík

Základní kapitál společnosti má hodnotu 97.872 tis. Kč. Jediným společníkem je statutární město 
Přerov.

Společnost na základě smlouvy o vykonávání sjednaných činností, která vzešla z veřejné zakázky na 
provedení komunálních služeb pro statutární město Přerov, provádí veškeré činnosti související se 
zajištěním správy, údržby a úklidu na území města. Cílem společnosti v roce 2014 bylo dosáhnout 
kvalitnější a vyšší úrovně v oblasti sjednaných služeb. Šlo především o likvidaci a svoz odpadů, úklid 
a údržbu města, údržbu zeleně, správu parku Michalov a polesí Svrčov, provoz a údržbu veřejného 
osvětlení, správu hřbitovů a pohřební služby a správu útulku.

Podrobný komentář k jednotlivým oblastem vykonávaných činností je popsán ve výroční zprávě 
společnosti za rok 2014, která je přílohou tohoto materiálu.

Z důvodu plnění zákonných požadavků na svoz a třídění odpadů byl statutárním městem Přerov 
koncem roku 2014 realizován projekt, který byl spolufinancován z Operačního programu životního 



prostředí. Jednalo se o výstavbu kompostárny pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, jehož 
součástí byla i technologie na zpracování gastroodpadů.

Ke zlepšení možnosti svážet nebezpečné složky komunálního odpadu přispělo otevření 2. sběrného 
dvoru v Přerově, Želatovské ulici.

V roce 2014 bylo realizováno rozšíření skládky TKO Přerov – Žeravice II. etapa, 1. a 2. sekce 
skládky. Došlo k realizaci dvou projektů z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP), 
a to ,,TSMPr – systém odděleného sběru odpadu s nákupem svozové techniky“ a ,,TSMPr systém 
odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu“.

Je dokončována obnova zastaralého vozového parku společnosti, která se projeví i v úspoře 
provozních nákladů. 

K 31.12.2014 pracovalo u společnosti 154 pracovníků v hlavním pracovním poměru. Na sezónní práce 
byly uzavírány krátkodobé pracovní poměry. V rámci podpory zaměstnávání osob evidovaných na 
úřadu práce společnost již několik let spolupracuje s Úřadem práce České republiky a zaměstnává tyto 
občany ve svých provozech. V rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byly uzavřeny 4 dohody, na 
jejichž základě společnost zaměstnala 26 osob. Na takto vytvořené pracovní příležitosti společnost 
získala neinvestiční dotaci ve výši 2.209 tis. Kč a vynaložila 2.630 tis. Kč mzdových nákladů. 
V souvislosti s udělením alternativních trestů bylo v roce 2014 v oblasti prospěšných prací 
odpracováno celkem 2 899 hodin. 

Společnost v roce 2014 získala investiční dotace z OPŽP na ukončené projekty s názvem ,,Snížení 
prašnosti v Přerově a okolí“, ,,Pořízení kropícího vozidla na úklid silničních komunikací“ a ,,Posílení 
separace“. Další investiční dotace z OPŽP získala na dodané, ale finančně neukončené projekty 
,,TSMPr – systém odděleného sběru odpadu s nákupem svozové techniky“ a ,,TSMPr s. r. o. – systém 
odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu“.

Vedení společnosti i v roce 2014 pokračovalo v realizaci dlouhodobého záměru postupné inovace         
a modernizace společnosti. Do této oblasti společnost investovala 10.166,65 tis. Kč. Z toho do nákupu 
dopravních prostředků, příslušenství a strojů 8.838,40 tis. Kč, a do ostatního majetku 1.328,25 tis. Kč.
Majetek byl z části spolufinancován z dotačních titulů OPŽP.

Za rok 2014 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který po zdanění činil 
17.689 tis. Kč.

Hospodaření společnosti za rok 2014

výnosy 116.177 tis. Kč
náklady 98.488 tis. Kč
hospodářský výsledek 17.689 tis. Kč

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 21.05.2015 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2014 

následovně:

celkem čistý zisk 17.689 tis. Kč
sociální fond 455 tis. Kč 
krytí ztráty minulých let 184 tis. Kč
nerozdělený zisk 17.050 tis. Kč


