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Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,
společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. v roce 2016 plnila hlavně úkoly, 
které pro ni vyplývají ze Smlouvy o vykonávání sjednaných činností, která byla 
uzavřena se Statutárním městem Přerov, a to zajišťování komunálních služeb na 
území města Přerova a jeho místních částech. Dále pak zajišťovala svoz a likvidaci 
odpadů pro další partnery z řad přilehlých obcí a pro podnikatelské subjekty, čištění 
ploch, chodníků a komunikací na základě objednávek zákazníků a také provozovala 
činnost Pohřební služby v areálu městského hřbitova v Přerově.
V tomto roce byla dokončena personální obměna ve vedení společnosti a na místa 
odborných náměstků byli přijati pracovníci, kteří mají zkušenost s řízením odborných 
úseků v soukromých společnostech a tito jsou garanty postupných změn ve 
struktuře a řízení jednotlivých odborných útvarů společnosti.
Technické služby také pokračovaly ve společném programu se Statutárním městem 
Přerov a Úřadem práce při zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. V průběhu 
roku bylo zaměstnáno až 42 pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných, kteří 
přispěli svou prací ke zlepšení čistoty ve městě Přerově. 
V rámci dlouhodobé strategie společnosti jsme i v roce 2016 pokračovali 
v plánovaných investicích  do  movitého i nemovitého majetku. V oblasti movitého 
majetku byla největší investicí koupě malého komunálního automobilu pro potřeby 
provozu Veřejná zeleň, v oblasti nemovitého majetku byl odkoupen od města 
Přerova pozemek a budova sběrného dvora v areálu Na Hrázi a provozní budova 
v areálu skládky.
Naše společnost také zajišťuje provozní podporu a podílí se i finančním příspěvkem 
na mnoha kulturních, sportovních a společenských akcích, spolupodílela se na 
oslavách velikonočních, vánočních a novoročních svátků na Náměstí TGM, podpořili 
jsme rovněž dobročinné akce na podporu nemocných a handicapovaných občanů, 
zaštítili jsme akce na zlepšení čistoty a životního prostředí ve městě Přerově a jeho 
místních částech. 
Technické služby také pravidelně přispívají na dobročinnost – v roce 2016 jsme opět 
podporovali revitalizaci Knejzlíkových sadů, finančním darem jsme přispěli Svazu 
tělesně postižených ČR, místní organizaci v Přerově. Společnost také věnovala 
finanční dar Statutárnímu městu Přerovu na nákup herních prvků pro dětská hřiště 
v Přerově a v místních částech.
Těmito aktivitami se společnost stává jednou z firem, které přispívají ke stabilitě 
města Přerova v rámci udržení zaměstnanosti, k podpoře kultury a sportu a tímto se 
snažíme přispívat k vytváření příznivého prostředí pro život v našem městě.

Duben 2017
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Ing. Bohumír Střelec
jednatel společnosti



ZáKlADNí IDeNTIfIKAČNí ÚDAje

Obchodní jméno:	 	 	 Technické	služby	města
	 	 	 	 	 Přerova,	s.r.o.
Sídlo:	 	 	 	 	 Na	Hrázi	3165/17,
	 	 	 	 	 Přerov	I-Město,
	 	 	 	 	 750	02	Přerov

Identifikační číslo:	 	 	 278	41	090
Daňové identifikační číslo:	 	 CZ27841090

Právní forma:	 	 	 	 Společnost	s	ručením	omezeným

Společník:	 	 	 	 Statutární	město	Přerov	-	100%	
	 	 	 	 										IČ	003	01	825

Vklad:	 	 	 	 	 97	872	000,-	Kč
Splaceno:	 	 	 	 100	%
Obchodní podíl:	 	 	 100	%
Druh podílu:	 	 	 	 Základní

Den zápisu:	 	 	 	 2.	dubna	2008

Obchodní rejstřík:	 	 	 vedený	u	Krajského	soudu
	 	 	 	 	 v	Ostravě,	oddíl	C,	vložka	43227

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
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VAlNá HROMADA, jeDNATel, DOZORČí RADA, PROKURA
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Jednatel společnosti 
Ing. Bohumír Střelec

Mgr. Štěpán Schenk

Petr Turanec

Valeria Švestková

Ing. Martin Mlčák, MBA

jitka Korejzová
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člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

Dozorčí rada
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Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. byla založena dne 2. dubna 2008 jako 
společnost, jejíž prioritním cílem je zajišťovat komunální služby pro statutární město Přerov. 
Tímto krokem se tak završila transformace příspěvkové organizace Technické služby 
v municipální společnost plně vlastněnou statutárním městem Přerov.

Technické služby města Přerova, s.r.o., 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 
komunikací, chodníků a veřejných prostranství na území města Přerova a jeho místních 
částí, údržby veřejné zeleně a parku Michalov, svozu a likvidaci odpadů, správy hřbitovů, 
správy lesních hospodářských celků a provozu útulku pro zatoulaná zvířata. Společnost dále 
zajišťuje provoz Pohřební služby a také realizuje své podnikatelské záměry pro soukromé 
podnikatele a společnosti a také pro okolní obce, a to hlavně v oblasti svozu komunálního 
a separovaného odpadu.

V areálu skládky komunálního odpadu Žeravice společnost provozuje třídící linku na 
separovaný odpad, kde jsou tříděny plastové obaly. Dále se zde sváží papír a netříděné 
barevné sklo. V roce 2015 začala společnost na základě nájemní smlouvy s městem 
Přerovem provozovat kompostárnu s kapacitou 2.500 tun bio odpadů za rok, jejíž kapacita 
byla v roce 2016 navýšena na 3.500 tun bio odpadů za rok. Dále společnost provozuje 
2 sběrné dvory a to v areálu společnosti Na Hrázi 17 a v areálu bývalých kasáren 
v Želátovské ulici. Na přelomu let 2015 a 2016 bylo provedena další část rekultivace I. etapy 
skládky v Žeravicích, kdy na této rekultivované ploše byla vybudovaná zpevněná plocha pro 
přechodné skladování materiálu se záchytnou jímkou.

V průběhu let společnost postupně měnila zastaralý vozový park, byly nakoupeny nové 
svozové automobily na svoz komunálního a separovaného odpadu, automobily na svoz 
velkoobjemových kontejnerů. Byly pravidelně dokupovány velkoobjemové kontejnery 5, 7  
a 10 m3 pro jarní a podzimní svoz velkoobjemového odpadu na území města Přerova. 

V rámci údržby městské zeleně se postupně modernizovaly stroje na údržbu zeleně 
a v současné době společnost disponuje 9 výkonnými sekačkami s hydraulickým zdvihem 
pro sečení travnatých ploch. Bylo také zakoupeno vozidlo Mitsubishi fusso na svoz 
posekané trávy a v roce 2016 byl pro tento provoz nakoupen malý víceúčelový komunální 
automobil DURSO.

Pro zlepšení kvality čištění města společnost postupně nakoupila 3 zametací stroje značek 
Bucher a Bellos pro údržbu chodníků a cest, v roce 2015 nakoupila na jeden tento stroj 
nástavbu na postřik proti plevelům. Dále byla pořízena kropící nástavba na nákladní 
automobil ke snížení prašnosti ve městě Přerově a to s finanční dotací Operačního programu 
pro životní prostředí.

Technické služby města Přerova, s.r.o. také provozují pohřební službu a to v areálu 
přerovského hřbitova. Postupně byl obnoven vozový park a společnost nyní vlastní 
2 pohřební vozy VW Cady, z nichž jeden byl zakoupen v roce 2015. V rámci smlouvy 
s městem realizuje společnost správu hřbitovů v Přerově a v některých místních částech. 

HISTORIe SPOleČNOSTI5



V roce 2015 se společnost podílela na úpravě prostranství od vstupu ze strany ulice U hřbitova 
a na opravě hřbitovní zdi na této straně, v roce 2016 opravila společnost historickou kapli 
pro uložení uren, kdy byla kompletně vyměněna dosluhující krytina za pálenou keramickou 
krytinu a osazeny nové měděné žlaby a svody. V rámci zlepšení komfortu smuteční síně 
byly pořízeny nové sedací soupravy a textilní potahy sedaček ve smuteční síni.

Pro zlepšení procesů probíhajících uvnitř společnosti přijalo vedení cíl dosáhnout kvalitnější 
a vyšší úrovně v oblasti vykonávaných sjednaných služeb. V roce 2011 došlo k získání certifikátů 
v oblasti systému řízení jakosti společnosti ISO 9001, bezpečnosti práce OHSAS 18001 
a ochraně životního prostředí eMS ISO 14001. Tyto systémy jsou pravidelně dozorovány 
dozorovými audity a společnost pravidelně obhajuje v rámci recertifikace tyto certifikáty.

V letech 2015 a 2016 se společnost zapojila do společného projektu zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných, bylo zřízeno středisko Veřejně prospěšných prací a za 
finanční podpory Úřadu práce v Přerově bylo postupně zaměstnáno až 42 pracovníků 
v roce 2016. Tito pracovníci zajišťovali hlavně úklid města a jeho místních částí.

Společnost se také podílí na technickém zabezpečení a finanční spoluúčasti při realizaci 
mnoha kulturních, sportovních a společenských akcí, na organizaci velikonočních a vánočních 
trhů ve městě Přerově. Od roku 2015 se společnost zapojuje v rámci dobročinnosti do 
podpory spolku Predmostenzis a Svazu tělesně postižených, v roce 2016 věnovala finanční 
dar na pořízení nových hracích prvků pro dětská hřiště na území města Přerova.

HISTORIe SPOleČNOSTI 6



ORGANIZAČNí STRUKTURA SPOleČNOSTI

Valná hromada

Jednatel

Dozorčí rada

Sekretariát

Technicko-provozní náměstek

Obchodní oddělení

Komunikace a čištění města

Odpadové hospodářství

Veřejná zeleň

Veřejné osvětlení

Správa hřbitovů
a pohřební služba

Útulek pro zatoulaná zvířata

Polesí a honitba

Správa a údržba majetku

Ekonomický náměstek

Ekonomický odbor
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Provoz odpady
 
TSMPr zajišťují svoz a likvidaci odpadu nejen pro statutární město Přerov na základě Smlouvy 
o zajišťování činností, ale také pro okolní obce v regionu okresu Přerov, pro právnické osoby 
a pro podnikající fyzické osoby. likvidace směsného komunálního, velkoobjemového 
a pytlového odpadu je prováděna na skládce v Žeravicích, kde je umístěna také třídící linka 
na plasty, papír a sklo. V areálu skládky se nachází také kompostárna, kde se kompostuje 
biologicky rozložitelný odpad, s kapacitou 3.500 t BRKO ročně.

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje provoz podle harmonogramů na základě 
uzavřených smluv. V Přerově včetně místních částí se vyprazdňují nádoby na směsný 
komunální odpad 1100 lt v intervalu 2x týdně, nádoby 110 lt v měsících prosinec až únor 
1x týdně, v měsících březen až listopad 1x za 14 dnů střídavě s nádobami na Bio odpad. 
Celkem je obsluhováno 1.139 ks kontejnerů 1100 lt, 5.701 ks odpadových nádob 110 
lt, 876 ks odpadových nádob 120 lt a 26 ks odpadových nádob 240 lt, dále 3.500 ks 
odpadových nádob 240 lt a 25 ks odpadových nádob 1100 lt na Bio odpad.

Provoz zajišťuje rovněž svoz směsného odpadu v 16 přilehlých obcích regionu.

V měsících březen, duben, květen, srpen, září, a říjen bylo na 111 stanovištích ve městě 
přistaveno 717 kontejnerů 5 m3 a dále na 28 stanovištích v zahrádkářských koloniích bylo 
přistaveno 101 kontejnerů 5 m3. Celkem bylo touto formou na skládku uloženo 1.307  tun 
odpadu.

Pytlový svoz se prováděl v měsících duben až listopad - všechna stanoviště 1x týdně, 
krizová místa 2x týdně. Celkem je zřízeno 39 stanovišť pytlového svozu a na 15 stanovištích 
jsou umístěny kontejnery 1100 lt. V rámci pytlového svozu bylo v roce 2015 uloženo na 
skládku 300 tun odpadu.

Svoz separovaného odpadu z města Přerova včetně místních částí probíhal dle smlouvy, 
od měsíce října byl změněn interval svozu plastů na 2x týdně. Celkem je rozmístěno 321 ks 
kontejnerů 1100 lt na papír, 254 ks kontejnerů 1100 lt  na sklo a 313 ks kontejnerů 1100 lt 
na plasty a nápojové kartony. Celkem je zřízeno 250 stanovišť na separovaný sběr. 

V rámci svozu odpadových košů bylo provedeno cca 124 tisíc výsypů za rok. Zničeno bylo 
24 ks nových odpadových nádob a 7 plechových. Obnoveno a opraveno 24 ks nádob. 
Přibylo 47 nových stanovišť s odpadovými nádobami.

V roce 2016 byla naplněna kapacita kompostárny a v průběhu roku byl 2x vydáván kompost 
pro obyvatele města Přerova. Kompost je dále používán na přihnojování veřejné zeleně a při 
rekultivačních pracích ve městě.

8PŘeHleD ČINNOSTí jeDNOTlIVÝCH PROVOZŮ
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Množství odpadu odebraného společností TSMPr, s.r.o. v letech 2014 - 2016

Množství uloženého odpadu v tunách na skládce v Žeravicích v letech 1993 - 2016
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Celkem v 
tunách

Z toho Přerov 
v tunách

Celkem v 
tunách

Z toho Přerov 
v tunách

Celkem v 
tunách

Z toho Přerov 
v tunách

Směsný komunální 
odpad

12.684 8.264 11.174 6.834 11.453 7.183

Objemný odpad 2.836 2.435 2.820 2.440 2.827 2.403

Papírové a lepenkové 
obaly

670 326 822 362 837 405

Plastové obaly + NK 379 306 438 348 520 418

Skleněné obaly 553 460 592 461 641 481

Biologicky rozložitelný 
odpad

75 75 3.247 1.987 3.254 1.705

Dřevo 0 0 164 94 212 73
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Provoz Komunikace a čištění města 

Provoz zajišťuje lokální opravy místních komunikací, chodníků a vpustí a dále se stará o jejich 
čištění. V době od listopadu do března zajišťuje také zimní hotovost a sjízdnost komunikací 
a schůdnost chodníků, zastávek a schodů v rámci zimní sezony.

V rámci zimní údržby bylo spotřebováno 197 t soli a 65 t inertního posypového materiálu 
(drti). Celkové náklady na zajištění zimní údržby byly cca 2 mil. Kč (bez DPH).

Při  opravách výtluků  bylo  spotřebováno  v roce 2016 cca 90 t  asfaltové  drti, celkem bylo  
opraveno na  5.030 m2 výtluků. V rámci činnosti při údržbě  bylo předlážděno na 2.870 m2  
chodníků.

Bylo obnoveno vodorovné dopravní značení na přechodech pro chodce v rozsahu 
1.050 m2  a 2.430 bm na parkovacích stáních a cyklistických stezkách. Nově bylo osazeno 
28 svislých dopravních značek.

V rámci čištění města byl pozměněn harmonogram blokového čištění. Do harmonogramu 
blokového čištění bylo zařazeno více jak 95 % místních komunikací včetně parkovišť 
a odstavných stání v počtu 60 blokových čištění. Při blokovém čištění byla vyčištěna plocha 
o výměře 664 tis. m2 (komunikace, chodníky, přilehlá zeleň). Harmonogram čištění dále řeší 
zejména zvýšenou péči o dětská hřiště a přilehlé zelené plochy.

Při strojních čištění v místních částech se podařilo min. 2 x do roka vyčistit komunikace 
a chodníky v místních částech o délce 80 km.

Při čištění chodníků a prostranství od psích exkrementů bylo odstraněno přes  7,3 tun 
exkrementů. 



Údržba parku Michalov
 
V průběhu roku zajišťují pracovníci tohoto střediska úklid a údržbu tohoto parku, v zimním 
období schůdnost chodníků a pískových cest v parku. V zimním období jsou prováděny 
ořezy stromů a keřových skupin. Dále se starají o areál skateparku a udržují přírodní areál 
laguna.

Na začátku jara začala pravidelná oprava pískových cest spočívající v odstranění stávající 
vrstvy písku, následném dosypání nové vrstvy a zaválcování.

Byla provedena pravidelné roční revize dětských hřišť, opravy jednotlivých hracích prvků, 
výměna písku v pískovištích a jarní údržba volejbalových hřišť.

Od dubna byl otevřen skleník pro veřejnost.
Vzhledem k příznivému počasí se s údržbou travnatých ploch začalo již v dubnu. Tyto 
plochy byly pravidelně sečeny od dubna do konce října.

V květnu byly upraveny záhony na výsadbu letniček. Výsadby probíhaly od poloviny května, 
bylo vysázeno okolo 25.000 ks letniček.                                                                                                                                                               
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