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Působnost a členění TS  

Působnost Technických služeb je rozdělena do dvou činností:  

-  hlavní činnost  

-  vedlejší činnost  

Předmětem hlavní činnosti je nemovitý a obslužný majetek, který TS obstarávají pro 

zřizovatele. 

Vedlejší činností se rozumí poskytování služeb, specializovaný maloobchod,  

nakládání s nebezpečnými odpady. 

 

     Organizace má hlavní sídlo v ulici Vysokomýtská 635, kde se nachází zázemí pro většinu z 

níže uvedených nákladových středisek činností, které naplňují poslání Technických služeb 

města.  

Stadion a sportovní hala jsou samostatnými provozovnami v rámci Technických služeb.  

 Sběrný dvůr se nachází v ulici Puškinova 814. 
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TS se člení na několik úseků: 

 a) úsek ředitele – ředitel, zástupce ředitele 

 b) ekonomický úsek – hlavní účetní, fakturace, ekonomický rozvoj 

 c) provozní úsek – mistr 

 d) úsek   sportovišť, BOZP 

 e) úsek dopravy a servisní pohotovosti  

 f) sběrný dvůr - vedoucí 

 g) dílna – vedoucí 

 

Ekonomické členění TS je řešeno nákladovými středisky vykazující tyto činnosti: 

 1. Technické služby 

 2. hřbitov 

 3. veřejná zeleň 

 4. veřejné záchody 

 5. veřejné osvětlení + vánoční výzdoba 

 6. místní komunikace + dešťová kanalizace 

 7. mobiliář, dětská hřiště, sportoviště a parky 

 8. doprava 

 9. sběrný dvůr 

 10. stadion 

 11. sportovní hala 
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Pracovní a rozvojová činnost 

Technické služby města Holic byly založeny za účelem poskytování služeb občanům města, 

provádění veškeré správy a údržby zeleně, správy a údržby komunikací, správy veřejného 

osvětlení, správy hřbitova, provozu sběrného dvora, provozu a údržby veškerých sportovišť, 

úklidových prací na poliklinice, DPS a veřejných toaletách. K této činnosti postupem času 

přibyly ještě práce nad rámec těchto povinností pro zřizovatele jako jsou stavební akce, 

rekonstrukce chodníků, hřišť, VO apod. Dále se naše organizace snaží vykonávat drobné 

výdělečné aktivity v doplňkové činnosti jako je prodej sypkých materiálů, mulčovací kůry, 

drobné stavební a zahradnické práce a ostatní služby včetně dopravy. 

Rádi bychom Vás seznámili s činností Technický služeb Holice nad rámec svých povinností a 

poskytovaných služeb pro občany a město. Tyto aktivity přispívají k celkovému rozvoji obce, 

na čemž se maximálně podílí Odbor správy majetku a výstavby města.  

V loňském roce bylo Technickými službami Holice zrealizováno těchto prací v celkovém 

objemu necelých 10 mil. Kč 

PŘEVOD AKCÍ Z ROKU 2020 Plán Náklady 

terénní úpravy čp. 59 a čp. 406 330 000,00 Kč 77 780,00 Kč 

chodník na Mušce II. etapa 300 000,00 Kč 286 374,00 Kč 

hřiště u DDM výměna hracího prvku 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

veřejné osvětlení 200 000,00 Kč převod 2022 

VO Hradecká 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 

dopravní značení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 

oplocení tenisové kurty 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

oprava oplocení tenisových kurtů navýšení nákladů 20 000,00 Kč 16 000,00 Kč 

chodník ulice 1. máje 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 

chodník Mládežnická   300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 

oprava chodníku Mládežnická  100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

Stadion - 5ks laviček, pohon vrat, kamerový systém 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

Stadion - oprava veřejného WC, realizace WC pro zdravotně postižené 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 
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AKCE 2021 Plán Náklady 

čp. 749 ul. Holubova - odvedení zemní vlhkosti+ přeložení chodníčku 
+ čp. 761 Holubova - přeložení chodníčku  

750 000,00 Kč převod 2022 

chodník 1. máje, Staré Holice  700 000,00 Kč 442 000,00 Kč 

Opravy kanalizačních vpustí  100 000,00 Kč 76 000,00 Kč 

Veřejné osvětlení 500 000,00 Kč převod 2022 

Obnova prvků stávajících dětských hřišť 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 

Kontejnerová místa 500 000,00 Kč převod 2022 

MŠ Pardubická - venkovní dlažba 900 000,00 Kč 0,00 Kč 

MŠ Holubova - dokončení opravy oplocení objektu 200 000,00 Kč 0,00 Kč 

ZŠ Holubova - oprava schodiště do šaten – protiskluzový povrch 45 000,00 Kč 0,00 Kč 

ZŠ Komenského -oprava oplocení u objektu čp.673 Růžičkova ul. 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 

výdaje spojené s převodem garáží 100 000,00 Kč 0,00 Kč 

Výsadba letniček a náhradní výsadba  200 000,00 Kč 181 000,00 Kč 

Al lešení /lehká konstrukce/ do sportovní haly 90 000,00 Kč 0,00 Kč 

Dětské hřiště u Dětského domova + oplocení  100 000,00 Kč 37 743,00 Kč 

Oprava oplocení u MŠ Holubova a č.p.673 200 000,00 Kč 42 000,00 Kč 

Chodník 1. máje - dokončení 500 000,00 Kč převod 2022 

Oprava panelové cesty podél Ředičky od ulice Puškinova ke kolejím 75 000,00 Kč převod 2022 

Nákup truhlíků do oken budovy MÚ 130 000,00 Kč převod 2022 

Městský park - VO - rekonstrukce 700 000,00 Kč 350 000,00 Kč 

Instalace plastiky k výročí republiky  50 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Vrata do dílen včetně zastřešení plochy před dílnou 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 

Stadion skluzavka   60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

Celkem za 2021 10 780 000,00 Kč 8 259 897,00 Kč 
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Z výše uvedeného je patrné, že díky našim činnostem jsou šetřeny peníze z rozpočtu města  

a ty mohou být dále využity k rozvoji obce.  

  

V rámci našich povinností a služeb provádíme správu a údržbu následujících oblastí. 
 

REVITALIZACE HŘIŠŤ V PLNÉM PROUDU 
 

V roce 2021 se dětská hřiště rozšířila o dva herní prvky na stadionu + workoutové hřiště 

 a skatepark.  

TS do své správy převzaly hřiště u dětského domova v ulici Husova. Jelikož byly dva herní prvky 

na základě vyhodnocení revizním technikem v dezolátním stavu a nesplňovaly bezpečnostní 

kritéria, byl kolotoč, herní věž se skluzavkou a houpadly zlikvidovány, stejně jako přilehlé shnilé 

dva altány.       

Do obnovy a údržby byla vložena investice ve výši 250 tis. Kč. Z toho významnou část tvořil 

nákup lezecké věže na Mušce ve výši 86 tis. Kč, nákup dřeva na lavičky a opravy herních prvků, 

dodávka nových skluzavek na Mušku, Mládežnickou a Staroholickou a pojezdu dvou lanovek. 

Zbylá část prostředků byla použita na nákup nátěrových hmot a materiálů dopadových ploch.  

Na následné období je připraven návrh výměny dalšího vysloužilého herního prvku. 
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Úprava zahrady v MŠ Pardubická 

 

Nový plot v MŠ Holubova 
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SBĚRNÝ DVŮR STÁLE ROSTE 

Na sběrném dvoře se maximálně snažíme vyrovnávat se stále narůstajícím objemem odpadu 

tak, abychom náklady na provoz úměrně nezvyšovali. Částečně se nám to daří již od roku 2010, 

kdy byl sběrným dvůr zmodernizován.   

Zde je přehled vybraných odpadů za rok 2021 

Název odpadu Množství odpadu (t) 

Papír a lepenka 52,36 

Sklo 45,67 

Textilní materiály 15,92 

Jedlý olej a tuk 0,56 

Olej a tuk neuvedený pod č. 200125 3,22 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla  5,21 

Barvy, tiskařské barvy, neuvedené 2,87 

Plasty 20,46 

Kovy 24,29  

Biologicky rozložitelný odpad 1230,50  

Zemina a kameny 324,74 

Směsný komunální odpad 7,05 

Objemný odpad 248,41 

 

Tabulka množství vybraného odpadu v letech 2012 - 2021  
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PRODEJ MATERIÁLŮ V AREÁLU SBĚRNÉHO DVORA 

V areálu SD je možno nakoupit sypký stavební materiál s vlastní dopravou za hotové.  

Nabízíme drtě různých frakcí, písky, okrasné kačírky, mulčovací kůru, kompost a zeminy.  

V případě, že máte zájem o nákup materiálu včetně dopravy, je nutno objednat osobně či 

telefonicky přímo v kanceláři TS - Příjem zakázek.   

Veškeré informace jsou dostupné na našich webových stránkách nebo telefonu 466 920 637. 

 

 

 

 

Také v letošním roce 

bychom chtěli  

i nadále prosperovat a 

rozvíjet se a více se 

zaměřit na zpracování 

nejnáročnější komodity, 

kterou je objemný odpad. 

 

Dále se pokusíme zahájit výrobu nového zahradnického SUBSTRÁTU. 
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SPRÁVA HŘBITOVA NA WEBU V NOVÉM 
 

Nedílnou součástí naší činnosti je správa a údržba městského hřbitova, který čítá téměř 1700 

hrobových míst. Soudě dle kladných ohlasů občanů a návštěvníků se zdá, že vynakládáme místu 

posledního odpočinku náležitou péči. Hřbitov se snažíme udržovat čistý a úhledný. K běžné činnosti 

přibyla také péče o opuštěné hroby vyplacené na věčné časy, jejich osazování a drobné opravy, 

dále výsadba sezonních květin, 

velikonoční či vánoční dekorování.  

V posledních letech jsme také 

provedli za podpory zřizovatele 

sondáže a vrty na odvodnění 

hřbitova, ačkoliv tyto snahy jsou 

během na dlouhou trať, tak i nadále 

v nich hodláme pokračovat. Jelikož 

se některé hroby nacházejí 

v lokalitě „Zákazu pohřbívání“ bylo 

od roku 2020 odsouhlaseno radou 

města snížení poplatku za pronájem 

hrobového místa na polovinu. 

Na začátku roku 2021 byla 

provedena úprava webových 

stránek v sekci Hřbitov. Pro návštěvníky stránek je zde dostupná kompletní fotogalerie hrobů 

s čísly, rozdělená dle jednotlivých uliček. Dále je zde mapa hřbitova pro orientaci a vyhledávání 

čísla hrobu. A pokud si nájemce není jistý úhradou, je zde sekce Neplatiči, v níž jsou zveřejňovány 

fotografie nezaplacených hrobů v daném roce. Stejné informace jsou zveřejňovány také na 2 nově 

instalovaných vývěsních tabulích u vstupu hřbitova.  

V současné době si návštěvníci jistě všimli nově opravené kapličky, která se stává důstojným a 

využívaným místem posledního rozloučení.   

 

Také v letošním roce se budeme snažit vylepšovat prostranství hřbitova, řešit jeho odvodnění a 

zabránit šíření černi, která postihuje hroby v okolí lip, a také zajistit, co nejlepší informovanost 

prostřednictvím webových stránek. I nadále ovšem platí, že veškeré informace a záležitosti s Vámi 

rádi vyřešíme osobně či telefonicky v kanceláři TS. 
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ÚDRŽBA ZELENĚ A TRAVNATÝCH PLOCH NÁS POŘÁDNĚ ZAMĚSTNALA 

Po několika suchých letech jsme si v roce 2021 na nedostatek vláhy nemohli stěžovat. Tráva a 

plevel rostly vydatně a nás nenechaly ani vydechnout. Do údržby zeleně a sekání se museli 

zapojit téměř všichni zaměstnanci, což nás brzdilo již v rozjeté stavební a ostatní činnosti.  

K prvnímu říjnu pracovníci TSH posekali 

neuvěřitelných 174 hektarů travních ploch a 

odvezli na kompostárnu 218 tun travní 

hmoty. S tím, jak tráva intenzivně rostla, 

utichly i debaty o tom, zda sekat či nesekat.  

My se přikláníme k názoru, že plochy 

uprostřed obytných zón a sídlišť by měly být 

sekány co nejčastěji a pokud možno 

mulčovány, aby se do země dostala rostlinná 

hmota. Ta je schopna zadržet vláhu v době, kdy je jí hodně, a i v době, kdy její nedostatek. 

Navíc četné studie ukázaly, že posečené plochy působí příznivě na psychiku lidí. 

Trávník by se měl sekat maximálně o třetinu a to opravdu (při pěti nebo šesti sečích) 

dosáhnout v takovémto roce nelze. Tento luxus zažívá na veřejných plochách v Holicích asi jen 

trávník na náměstí TGM, který kromě 

plánovaných 15 sečí ročně, také 

pravidelně zavlažujeme, hnojíme, 

provzdušňujeme a ošetřujeme proti 

širokolistým plevelům.  

Sídlištní trávníky se samozřejmě s takovou 

četností nesekají, ale i tam se v průběhu 

let počet sečí zvýšil z 5 na 6 — 7 sečí. 

Některá dětská hřiště se dle potřeby sekají častěji. Sekačky, které užíváme jsou výkonné a 

drahé, a proto jejich opravy jsou finančně nákladné vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám 

za náhradní díly i lidskou práci 

Seč trávy je činnost, která je nejvíc vidět a je také nejvíc sledovaná. Tak trochu v jejím stínu je 

každodenní práce našich zahradníků, kteří se starají o záhony. 
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Plevel neustále dorůstá, a tak je tato práce vlastně bez konce. Velmi nám ji usnadňuje 

mulčování záhonů, které růst plevelů omezuje, a když už přece nějaký vyroste, dá se snadněji 

odstranit. 

Kromě toho se staráme o údržbu stromů, výsadbu a zálivku nových stromů a zálivku květináčů 

a nádob. Při údržbě zeleně nám pomáhá 7 křovinořezů, 7 ručních sekaček Honda, 2 pojezdové 

sekačky AMAZONE a 1 sekačka SPIDER. V tomto roce bychom chtěli pořídit malou sekací ruku 

na příkopy pro lokality Roveňsko, Podlesí, Koudelka.  

 

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ PODLE PLÁNU 

Nedílnou součástí naší organizace je provoz údržby komunikací. Díky práci jejich zaměstnanců 

a technice můžeme každé ráno vyrazit z domu, ať už autem nebo pěšky, za každého počasí a 

v každé roční době. Udržujeme a staráme se o 75 km vozovek, 35 km chodníků, 15 

autobusových zastávek, 38 sběrných 

míst odpadů a několik nebezpečných 

míst určených plánem zimní údržby.  

Čistíme 487 500,00 m² vozovek,  

76 819,00 m² chodníků,  

likvidujeme 350 000 m2 plevele.   

Od roku 2022 bude zpracováván plán 

čištění komunikací se základní 

myšlenkou — každou komunikaci 

vyčistit alespoň jednou v roce za 

předpokladu, že to technický stav dovolí. Každoročně bude plán zveřejněn na našich webových 

stránkách v průběhu měsíce února - práce většinou začínají na přelomu února a března. 

PLÁN ČIŠTĚNÍ BUDE OBSAHOVAT  

seznamy udržovaných komunikaci, chodníků, lávek a dalších prostor 

— časové rozpětí, do kdy by měla být údržba provedena a způsoby čistění. 

Způsobů čištění je hned několik s ohledem na typ komunikace či objednanou činnost. Strojní 

čištění vozovek nebo chodníků, mytí komunikací, blokové čistění komunikací, likvidace 

plevele, mimořádné úklidy.  
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PLOŠINA HRAJE PRIM NEJEN PŘI PRÁCI NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ 

Soubor veřejného osvětlení v Holicích se skládá z 1075 světelných bodů, z podzemního 

kabelového vedení v délce 40,5 km a je ovládáno z 15 zapínacích míst elektrické energie. 

Osvětlení je nově řízeno dálkově pomocí astrálních hodin, které jsme pořídili v roce 2021, 

abychom eliminovali výpadky centrálního signálu ČEZu, který je závislý na západu a východu 

slunce. Na celém zařízení provádíme pravidelnou údržbu a opravy.  

Rovněž se zabýváme 

rekonstrukcemi VO v 

souladu se stanoveným 

plánem postupné obnovy 

veřejného osvětlení na 

území města Holic. V roce 

2021 jsme pokračovali v 

další etapě rekonstrukce 

ulice Hradecká a náměstí 

TGM.  

Od jara roku 2011 je v 

našem portfoliu vysokozdvižná plošina s dosahem 21 m, která se téměř nezastaví. Pokud 

neprobíhá údržba a opravy VO, je využita i při zakázkách jiných subjektů, které mnohdy 

musíme odmítnout, neboť prioritou je její provoz pro údržbu města.  

Od roku 2017, tedy již 5 let, instalujeme svítidla s LED světelnými zdroji, která umožňují 

snižování intenzity osvětlení během noci. Toto se kladně projevilo v nižší spotřebě elektřiny a 

snižování světelného smogu. Velkým přínosem je i jejich dlouhá životnost a nižší náklady na 

údržbu. V Holicích máme v současné době instalováno více než 996 LED svítidel z projektu EPC 

a za tuto celou dobu jsme reklamovali pouze 3 svítidla. Celkem šetříme 69,8 % finančních 

prostředků na elektrickou energii v celém systému veřejného osvětlení města Holic. Před 

zahájením adventu realizujeme vánoční výzdobu náměstí, ulice Holubovy a všech mateřských 

škol.  

Vánoční strom na náměstí není jediným, který se díky nám v Holicích rozzáří, zdobíme stromy 

ve všech mateřských školách, instalujeme vánoční dekory na stožáry VO na náměstí a v okolí 

škol. 
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MĚSTSKÁ HALA ZAHÁLELA, MY VŠAK NE 

Sezóna 2021 byla z pohledu využití sportovní haly významně ovlivněna vládními opatřeními 

v oblasti zabránění šíření koronaviru. Sportoviště bylo do poloviny května 2021 téměř 

uzavřeno. Kluby zahájily svou 

tréninkovou činnost od 17. 

května. 

O prázdninách proběhly 

tréninkové kempy holické 

nohejbalové a badmintonové 

mládeže, hostujícího kolínského 

klubu v košíkové a mezinárodní 

turnaj ve stolním tenisu. 

Pro účely příměstského tábora 

byly prostory haly pronajaty společnosti Ski Fanatic Hlinsko. Zázemí též poskytly při 

mezinárodním setkání radioamatérů. 

Po prázdninách se provoz plně rozjel s ohledem na hygienická opatření proti šíření viru.  

Během výluky se prováděla údržba zařízení a vybavení haly. Namátkou: obroušení a nátěr 

žebřin, švédských lavic a zástěn sprch 

mužů. 

Vybroušení poškozených úseků 

palubovky, oprava lajnování a 

přelakování. 

Došlo k vybourání příčky a sloučení 

bufetu s přilehlou místností. 

Nakoupily se dva kusy nových ventilátorů 

a akumulační kamna do šatny žen. 

Na rok 2022 byl podán návrh na investici do rekonstrukce šaten a sociálního zázemí a 

rekonstrukci palubovky. Počítá se s doplněním jistících bodů lezecké stěny, případně doplnění 

nábytku občerstvení. 
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NA STADIONU SE NOVĚ VYŘÁDÍ CELÁ RODINA 

Po dokončení komunikací, chodníčků a in-line dráhy z roku 2020 se areál městského stadionu 

plně využívá k široké škále aktivit a odpočinku jak sportovci, tak veřejností. 

Během zimy 2021 došlo k rekonstrukci toalet pro veřejnost s vloženou investicí 300 tis. 

Prostranství u 

občerstvení bylo 

rozšířeno o dva herní 

prvky, pyramidu 

s průlezkou a svahovou 

skluzavku, která bude 

letos doplněna o 

dřevěnou stoupací 

svahovou rampu 

s lanem. Asi dva měsíce 

byl provozován skatepark, jehož překážky jsou na zimu uskladněny. 

V plánu pro následující období je vybudování přístupového chodníčku od odpočinkové plochy 

u pítka k nově zbudovanému hřišti workoutu, případně rozšířit dětské hřiště o další herní 

prvek. 

Stadion je náročný na provoz a údržbu jednak samotných hřišť, které vyžadují trvalou péči a 

ošetřování vůči působení chorob, tak z pohledu péče o celý areál- sekání, úklid, údržba in-line 

dráhy. 

 

TENISOVÉ KURTY 

V loňském roce se podařilo vyměnit část obvodového ochranného pletiva podél hlavního 

chodníčku k budově, což je závazkem k pokračování v postupné výměně kompletního pletiva 

kolem kurtů. Ke standardní jarní přípravě kurtů byla navíc navržena výměna nosných 

napínacích sloupků sítí. Počítá se s nátěrem plochy tréninkové stěny. 
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Finanční ukazatele TS 

 

Hlavními ekonomickými ukazateli jsou stejně jako u jakékoliv obdobné společnosti 

vynaložené náklady a dosažené příjmy.  

Dalším ukazatelem kladného hospodářského výsledku je dosažení zisku v rámci doplňkové 

činnosti organizace. 

Rozpočet pro rok 2021  ......................................................................................  27 524,9 tis. Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele  ...................................................................   25 843,3 tis. Kč 

Navýšení příspěvku na provoz   .............................................................................   2 610,0 tis. Kč 

Příjmy, dotace Úřad práce  ......................................................................................   944,0 tis. Kč 

Ostatní příjmy v hlavní činnosti .............................................................................   1 161,1 tis. Kč 

Příjmy účelové příspěvky .......................................................................................   6 160,0 tis. Kč 

Rozpuštění dotace SIFŽP  .......................................................................................   1 173,3 tis. Kč 

Upravený rozpočet k 31.12.2021 činil ................................................................   37 882,7 tis. Kč 

 

Výnosy hlavní činnosti v roce 2021  ...................................................................   36 903,0 tis. Kč 

Náklady hlavní činnosti v roce 2021 ...................................................................  36 966,2 tis. Kč 

Výnosy vedlejší činnosti v roce 2021 .....................................................................   3 652,8 tis. Kč 

Náklady hlavní činnosti v roce 2021 ......................................................................   3 581,7 tis. Kč 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému včetně podrobného průzkumu účetních výstupů vyplývá, že 

v roce 2021 byl v TS dosažen kladný hospodářský výsledek v hodnotě: 7,9 tis. Kč. 
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Koronavirus COVID -19 - rozpočtová opatření: 

naše firma během celého období karantény zabezpečovala plně úkoly dané zřizovací listinou, 

úkoly dle pokynů města + úkoly vyplývající vyhlášením nouzového stavu (hlavně 

zabezpečování dezinfekcí po městě, zvýšený úklid v zařízeních). 

 

V druhé polovině roku jsme se zaměřili na čtyři hlavní cíle.  

 Vypořádání se se schodkem rozpočtu s cílem vyrovnat hospodaření do stavu beze ztrát. 

Což by se nám asi nepodařilo bez dalšího příspěvku města, který nám byl odebrán ze 

začátku roku z důvodu koronavirové krize.  

 Dokončit rozdělané práce na chodnících a dalších rekonstrukcích zadané zřizovatelem. 

 Zajistit chod, údržbu a čistotu celého města.  

 Zajistit sečení trávy, které letos bylo o 39 % více díky deštivému počasí  

 Revitalizovat administrativní činnost, ohledně majetku, inventur, směrnic, BOZP a 

dalších činností s tím spojených. 

 

 

 

Rozpočet nákladů  

Náklady jsou prvním  

z hlavních ukazatelů 

činnosti Technických 

služeb.   

Upravený rozpočet 

k 31.12.2021 činil 

37 882,7 tis. Kč. 

 

 

 

16 374 300

18 067 000

3 441 400

Druhy nákladů TS v roce 2021

provozní mzdové odpisy
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Skutečné celkové náklady dosáhly výše 40 547,9 tis. Kč.  

 

Vývoj tohoto ukazatele za 

posledních sedm let je vidět 

v grafu. Nárůst nákladů v letech 

2015 až 2021 je zapříčiněn hlavně 

zákonným navyšováním 

základních platových tarifů a 

zrušení původní platové tabulky a 

zařazením do tabulky vyšší. 

Zvýšení tarifních hodnot platů se 

projevilo ve všech střediscích.  

 

Skladba nákladů podle jejich druhu: 

 Pro rozbor ukazatele celkových nákladů TS je důležitá i jejich druhová skladba; z čeho se 

skládají. Tuto druhovou skladbu znázorňuje graf.  Stále jsou nejvyšším druhem nákladů 

náklady mzdové, které se za 

poslední dva roky zvýšili o cca  

4 %. Odpisy naopak stouply 

oproti plánu o cca  2 %. Vysoký 

podíl ručních prací 

v porovnání s pracemi 

mechanizovanými je 

v technických službách 

obvyklý a poměr ruční práce 

ke strojové ještě zvýrazňuje 

procento mzdové zátěže 

organizace TS jsou stále pověřovány novými úkoly, ty se snaží vykonávat vlastními pracovníky, 

čímž snižují nutnost zadávat práci jiným subjektům. Přínosem toho je i vyšší využitelnost 

pracovních sil, kdy každý zaměstnanec vykonává více činností na různých úsecích. 
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Skladba nákladů dle použití: 

 Při prvním pohledu na objem 

finančního zatížení TS je jasné, 

že tak velký objem financí je 

nutné velmi pečlivě klíčovat a 

co nejpřesněji směřovat na 

konkrétní činnosti. Bez tohoto 

opatření by práce s takto 

velkými objemy svěřených 

hodnot byla nepřehledná. 

Účetnictví by objem sice 

bezproblémově zvládlo, ale 

řízení a plánování financí by bylo nepředstavitelné. Proto jsme činnosti TS pro jasnější a 

přehlednější toky finančních prostředků rozčlenily na střediska. 

Rozborem jednotlivých nákladových středisek se bude zpráva zabývat níže. Zde pouze pro 

přehled a možnosti porovnání graficky znázorníme náklady jednotlivých středisek, nejprve 

opět v nákladech celkových. Jak je vidět, není toto členění otázkou finančního zatížení, ale 

skutečnými fyzickými činnostmi, které se dají profesně specifikovat a svým způsobem jdou 

řešit a členit samostatně.  
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V následujícím grafu je znázorněno zatížení TS jednotlivými středisky v porovnání několika 

minulých let.  

V tomto grafu jsou dobře viditelné trendy, což má silné vypovídající schopnosti. Na druhou 

stranu jsou zde viditelné i případné odchylky od normálu, každá taková změna si vynucuje 

pozornost. 

 

 

Fondové hospodaření: 

Příspěvková organizace vytváří a hospodaří s peněžními fondy. Jedná se o fond rezervní, 

fond investic a fond kulturních a sociálních potřeb.  

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádí do roku následujícího. 

Rezervní fond je vytvářen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení jeho výše 

zřizovatelem po skončení roku. 

Fond investic je tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku, z investiční dotace od 

zřizovatele a příspěvku státního fondu. Dále pak ve výši výnosů z prodeje majetku, za 

podmínek stanoveným jiným právním předpisem, darů a příspěvků jiných subjektů a převodu 

z rezervního fondu. Fond lze čerpat ve výši určené k financování investičních výdajů a k úhradě 

investičních úvěrů a půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele a k posílení zdrojů na opravy a 

údržby majetku. 
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Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 2 % z mezd a slouží k pokrytí kulturních, 

sociálních a dalších potřeb zaměstnanců organizace. Organizace má vytvořenou směrnici k 

používání FKSP ve formě kolektivní smlouvy 

 

 

 

 

Výsledky a hospodaření s významnou položkou TS – elektrická energie 

Spotřeba elektrické energie v Kč za rok 2021 byla o 12,43 % nižší než v roce 2020. 

Projekt EPC, který má být naplněn za 2 roky bude přínosem ohledně VO v úspoře 69,4 % 

nákladů a určitě už nyní pociťujeme efektivnější i lepší osvětlení města.  

Prozatím proběhla výměna a reklamace jednoho jediného svítidla. Letos jsme vyměnily 

centrální spouštěcí systém za svůj vlastní, v podobě astrálních hodin na každém bodu VO.  

 

Následující tabulky a grafy jasně DEFINUJÍ hospodaření s elektrickou energií ve složce veřejné 

osvětlení. 
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V prvním grafu je dobře vidět, že nákup elektřiny jako komodity byl v roce 2014 nejdražší. 

 

 

 

 

Druhý graf vykazuje stále průměrnou spotřebu veřejného osvětlení. 
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Další graf ukazuje hospodaření s elektrickou energií v KČ (areál ts,hala,stadion,hřbitov) TS. 

 

 

 

 

V tomto grafu níže je vidět, že TS hospodaří s el. energii v KW čím dál tím lépe. 
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Výsledky a hospodaření s významnou položkou TS – pohonné hmoty 

Jako každý rok výsledek hospodaření s položkou PHM je evidentně ovlivněn cenou ropy 

v daném ročním období. Avšak poměr snižování nákladů ohledně daného množství se nám též 

daří snižovat i díky pořízením ekologických elektrických vozidel.  

Rok 2021 je na levé straně barevné škály, světle modrý sloupek. 

  

Sběrný dvůr města Holic 

Zmodernizovaný sběrný dvůr funguje již celých 10 let, jeho kapacitní objemy během těchto let 

se nám podařilo téměř zdvojnásobit.  
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Vize na rok 2022 

Technické služby se nadále potřebují rozvíjet, k tomu je vytvořen plán rozvoje a obměny 

techniky TS do roku 2030, který se nám postupně s pomocí zákonodárců daří plnit. 

Na další stránce vznikla modelová tabulka, jak by mohl rozvoj Technických služeb města Holic 

vypadat v ideálním případě. 
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Plán investic Technických služeb na rok 2022 – 2030 

 Investiční fond 5 424 900 Kč Rezervní fond 1 152 600 Kč 

  



30 
 

Plán investic 2022 Technické služby Holice 

 

1. Nové kontejnerové nákladní auto (náhrada za Avia) 2 000 000 Kč 

2. Nové sloupky sítí (4 páry) + lajnování - kurty NUTNÉ!!! 70 000 Kč 

3. Nové garáže technických služeb 5 000 000 Kč 

4. Nebo alespoň základy garáží TS 1 000 000 Kč 

5. Mála sekací hydraulická ruka na příkopy 500 000 Kč 

6. Nový Traktor + příslušenství 1 500 000 Kč 

7. VO obnova Staroholická 500 000 Kč 

8. Totální rekonstrukce šaten a umyváren sportovní hala 12 000 000 Kč 

9. Obnova kabin stadion vč. šatního nábytku 500 000 Kč 

10. Obnova dětských hřišť – nové prvky 300 000 Kč 

11. Nové oplocení kurtů - další část 70 000Kč 

12. Oprava kanálů Holice 100 000 Kč 

13. Hydraulické vozidlo na vše REFORM rakouská výroba 4 500 000 Kč 

14. Hledačka poruch a přístroj měření izolačního odporu 80 000 Kč 

15. Obnova veřejného osvětlení Vysokomýtská (Staroholická) 800 000 Kč 

16. Opláštění buňky dřevěným obložením - stadion, u výjezdu ke SD 100 000 Kč 

17. Plachtová hala - 2.NP 600 000 Kč 

18. Obnova a rekonstrukce palubové podlahy + lajny - sportovní hala 800 000 Kč 

19. Třídící síto nejen kompostu sběrný dvůr  3 600 000 Kč 

20. Rekonstrukce olejárny, zázemí mycího centra TS, sklad hutního materiálu      500 000 Kč 

21. Nové podzemní vedení VO + stožáry světla část Koudelka, K vodojemu 200 000 Kč 

22. Průzkumná kamera kanalizací 15 000 Kč 

23. Odvlhčení sklepa stadion - elektroosmóza, injektáž 180 000 Kč 

24. Stroj na úpravu stop běžkařům - stadion, okolí obce 45 000 Kč 
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Odůvodnění nových garáží: 

 

Technické služby mají pouze jednu garáž v areálu Vysokomýtská, která je zateplená. Parkují 

v ní vozidla do výšky 2,4 m, v současné době celkem 9 kusů. Při normálním vytížení je garáž 

přeplněná. Z požárního hlediska naprosto nevyhovující.  

 

Další vozidla jako traktor, plošina, Iveco a bagr New Holand parkují ve starých nevhodných 

nezateplených garážích postavených v roce 1965. Tyto garáže by též potřebovaly rekonstrukci 

tak, jak se povedlo u „Hasičů“. Nová vozidla jako je cisterna, čistící vůz, elektrovozidla jsou 

zaparkovaná v provizorních garážích mimo areál TS. Technické služby si pronajímají halu 

v areálu ZZN o velikosti 70x25m s využitím ½ prostoru. Pokud tato hala již nebude k dispozici, 

nastane problém. 

 

Pro další rozvoj Technických služeb je zapotřebí výstavba nových zateplených garáží a oprava 

stávajících. Výstavba by se provedla z lehkých sendvičových panelů (např. Kingspan) na 

ocelovou konstrukci. Jedná se o nejlevnější, ale i nejefektivnější variantu.  

Spolek dobrovolných hasičů se opravy garáží a výměny aut dočkal v minulých letech, jsem tedy 

přesvědčen, že Technické služby si zaslouží a potřebují tuto investici také. 

 

Odůvodnění nové olejárny a zázemí WAP 

 

„Olejárna“: Samostatný cihlový objekt se 70 cm zvýšeným nadzemním podlažím nad úrovní 

příjezdové cesty s prostou betonovou podlahou a jednoduchou plechovou střechou 

a půdorysnou plochou 4x2,5 m.  

Pro účely TS využívaný jako sklad olejů, provozních kapalin techniky a vyjetého oleje. 

Proti úniku kapalin je podlaha vybavena provizorním záchytným systémem, nicméně již léta 

tento prostor jak bezpečnostní technici, tak odborník v oblasti životního prostředí, 

zpracovávající pro TS Havarijní plán, napadají naši olejárnu jako naprosto nevyhovující a 

nesplňující parametry moderní olejárny z hlediska zabezpečení úniku kapalin do životního 

prostředí, třeba v případě nenadálé havárie. 

K olejárně je přistavěn objekt sloužící k uskladnění tlakového čistícího stroje a hadic 

s napojením na rozvod vody, každodenně využitý k očistě techniky.  

Odpadní voda je zachytávána sběrným kanálkem s přepadem do lapolu. Na tyto dva objekty 

navazuje kovová zastřešená konstrukce pro uskladnění materiálu. 
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Záměrem Technický služeb je strhnutí zděných objektů a železné konstrukce skládku a 

vybudování komplexní budovy se skladem olejů splňující normy vůči požadavkům hygieny a 

životního prostředí, jakož plnohodnotnou teplou místností k očistě techniky a vozů. 

 

Systémem záchytných nádob jsou zajištěny další sklady pohonných hmot, chemie a nářadí. 

Mají nevyhovující podmínky z pohledu úniku kapalin, větrání, velikosti. 

 

Důvodem snahy přestaveb je vytváření lepších podmínek pro práci a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí. 

 

 

 
 

V Holicích 4. 2. 2021 Ondřej Dobrovolský  

 Ředitel TS Holice 

 

 dobrovolsky.ts@holice.cz 
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