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Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,
společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. se v roce 2015, tak jako 
v předcházejících letech,  zaměřovala převážně na plnění úkolů při údržbě 
a úklidu statutárního města Přerova, svozu a likvidaci odpadů, údržbu zeleně 
na území města a jeho místních částech, parku Michalov a polesí Svrčov. Dále 
se starala o údržbu veřejného osvětlení, zajišťovala provoz a správu hřbitovů 
a pohřební služby a v neposlední řadě provozovala útulek pro zatoulaná 
zvířata. Došlo také k nárůstu činností pro okolní obce a to hlavně zvýšením 
v oblasti svozu odpadů.

V rámci optimalizace těchto různorodých činností proběhla v roce 2015 změna 
organizační struktury, kdy se do řízení společnosti více zapojil jednatel společnosti. 
Došlo ke snížení počtu provozů na 7, které řídil technicko-provozní náměstek. 
Ekonomický náměstek řídil chod ekonomického úseku a skladů.

Technické služby se také zapojily do společného programu se statutárním městem 
Přerov a Úřadem práce při zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. V říjnu 
2015 nastoupilo do společnosti prvních 13 dlouhodobě nezaměstnaných s tím, že 
se počítá v dubnu roku 2016 s rozšířením tohoto programu.
 
V roce 2015 se také naplno rozběhl provoz kompostárny, která byla vybudována v 
roce 2014 za přispění dotace z Operačního programu životní prostředí. Koncem roku 
byla vypracována monitorovací zpráva, která konstatovala splnění všech parametrů, 
které byly požadovány při plnění dotačního titulu. 
V rámci postupného uzavírání skládky Žeravice II, 1. etapa, proběhla v září až 
listopadu další rekultivace 8. hrázek, která spočívala ve vybudování závěrných 
hrázek a zpevněné manipulační plochy.

Technické služby se také podílely na opravě zpevněné plochy a jejím oplocení 
na území hřbitova a na opravě hřbitovní zdi, které přispělo ke zkulturnění tohoto 
prostoru. V rámci opravy pronajatého majetku byla realizována oprava náměstí 
Přerovského povstání a také oprava fasády a interiéru veřejných WC na Žerotínově 
náměstí. Technické služby také přispěly na revitalizaci Knejzlíkových sadů 
a finančním darem Svazu tělesně postižených ČR, místní organizaci v Přerově. 
Společnost se také finančně a provozně podílela při realizaci oslav vánočních 
a novoročních svátků na Náměstí TGM.

Věřím, že těmito aktivitami Technické služby města Přerova, s.r.o. přispěly ke 
zlepšování prostředí v Přerově a jeho místních částech. V této činnosti chceme 
pokračovat i v roce 2016.

Duben 2016
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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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Petr Turanec
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Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. byla založena dne 2. dubna 2008 jako 
společnost, jejímž prioritním cílem je zajišťovat komunální služby ve městě Přerově. Tímto 
krokem se tak završila transformace příspěvkové organizace Technické služby v municipální 
společnost plně vlastněnou statutárním městem 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 Přerova 
a jeho místních částí a dále realizuje své podnikatelské záměry pro soukromé podnikatele 
a společnosti a také pro okolní obce, a to hlavně v oblasti svozu komunálního a separovaného 
odpadu. Společnost provozuje na skládce v Žeravicích třídící linku na separovaný odpad, 
kde jsou tříděny plastové obaly a tyto jsou následně expedovány k zákazníkům. Dále se zde 
sváží papír a netříděné barevné sklo. V roce 2015 začala společnost na základě nájemní 
smlouvy s městem Přerovem provozovat kompostárnu s fermentorem s kapacitou 2 500 
tun bio odpadů za rok.

     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 komunálního a bio 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.

     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.
 
     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. 
V roce 2015 se společnost podílela na úpravě prostranství od vstupu ze strany ulice U 
hřbitova a na opravě hřbitovní zdi na této straně.
 
     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.

HISTORIE SPOLEČNOSTI
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ

Komunikace a čištění města 

V zimních měsících roku 2015 se provoz zaměřil na zajištění sjízdnosti a schůdnosti 
komunikací. Pro zajištění schůdnosti chodníků, schodů, stanovišť MHD, prostranství a cest 
bylo spotřebováno 172 t soli a 142 t inertního posypového materiálu (písek). Celkové 
náklady na zajištění zimní údržby byly 2,24 mil. Kč.

Při  opravách výtluků  bylo  spotřebováno  cca 92 t  asfaltové  drti, celkem bylo  opraveno 
na  5 483 m2 výtluků. V rámci činnosti při údržbě chodníků bylo předlážděno na 1 885 m2  

chodníků.

Bylo obnoveno vodorovné dopravní značení na přechodech pro chodce v rozsahu 
1 447 m2  a 8 441 bm na parkovacích stáních a cyklistických stezkách. Nově bylo osazeno 
12 svislých dopravních značek.

V rámci čištění města byl pozměněn harmonogram blokového čištění. Do harmonogramu 
blokového čištění bylo zařazeno 64 % místních komunikací včetně parkovišť a odstavných 
stání v počtu 30 blokových čištění.
 
V rámci svozu odpadových košů bylo provedeno 137 668 výsypů za rok. Nově bylo 
rozmístěno 13 ks košů.

Ke strojnímu čištění jsou nasazovány zametací stroje Bucher City Cat 2020 a Belos T 901. 
Pravidelně se čistí plochy, průchody, chodníky, cyklostezky a podjezdy.   Na komunikace 
se používá silniční samosběr Bucher 5000 a kropící vůz SCANIA.

Při čištění chodníků a prostranství od psích exkrementů bylo odtraněno přes  6 tun 
exkrementů. Harmonogramy čištění dále řeší zejména zvýšenou péči o dětská hřiště 
a přilehlé zelené plochy. 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ

Odpadové hospodářství
 
Svoz směsného 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 1 386  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 286 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 309 ks 
kontejnerů 1100 lt na papír, 247 ks kontejnerů 1100 lt  na sklo a 301 ks kontejnerů 1100 lt 
na plasty a nápojové kartony. Celkem je zřízeno 250 stanovišť na separovaný sběr.
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Druh odpadu
2013 2014 2015

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

13 429 9 034 12 684 8 264 11 174 6 834

Objemný odpad 2 501 2 219 2 836 2 435 2 820 2 440

Papírové a lepenkové 
obaly

439 366 670 326 822 362

Plastové obaly + NK 318 250 379 306 438 348

Skleněné obaly 535 428 553 460 592 461

Biologicky rozložitelný 
odpad

150 150 75 75 3 247 1 987

Dřevo 0 0 0 0 164 94

Množství odpadu odebraného společností TSMPr, s.r.o. v letech 2013 - 2015

Množství uloženého odpadu na skládce v Žeravicích v letech 1993 - 2015
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ
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Veřejná zeleň

V zimních měsících se obě střediska provozu, a to veřejná zeleň a park Michalov a místní 
části, zaměřovala na kácení suchých stromů, ořezy a výchovné zásahy keřových skupin. 
V rámci zimní údržby prováděli zaměstnanci úklid chodníků, přechodů pro chodce, lávek, 
schodů a zastávek. V předjaří pracovníci provozu dokončili vyhrabávání listí a opravu 
a úpravu dětských hřišť. Byla provedena výměna písku u 29 pískovišť v městě Přerově, 
kde bylo vyměněno 53 t písku. Bylo zrušeno 22 zastaralých hřišť. Byly prováděny nátěry 
dřevěných a ocelových prvků dětských hřišť, opravy a údržba laviček (oprava 95 poničených 
laviček a nátěry 225 laviček).

Pracovníci provozu také prováděli sestřih živých plotů ve městě Přerově a místních částech. 
V městě Přerově bylo celkem provedeno stříhání cca 18 500 m živých plotů, v místních 
částech okolo 2 000 m.
 
Sečení travnatých ploch je na území města prováděno ve 3 intenzitách, plochy I. třídy se 
sečou 8x a jejich plocha je cca 409 tis. m2, plochy II. třídy se sečou 5x a jejich plocha 
je 4 302 tis. m2, plochy III. třídy se sečou 3x ročně a jejich plocha je 160 tis. m2. Sečení 
travnatých ploch je na  území  místních částí  prováděno  ve 3 intenzitách  a  to 2 seče  na 
plochách 19 578 m2, 3 seče na plochách 37 558 m2 a 5 sečí na ploše 168 584 m2.

Celkem bylo na území města Přerova vysázeno 9 850 ks letniček a to jak na květinových 
záhonech, tak v mobilních vázách a závěsných květináčích.                                                                                                                        

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ
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Údržba parku Michalov
 
V průběhu roku zajišťují pracovníci tohoto střediska úklid a údržbu tohoto parku, v zimním 
období schůdnost chodníků v parku. V zimním období jsou prováděny ořezy stromů 
a keřových skupin.

V polovině března začala náročná a rozsáhlá oprava pískových cest spočívající v odstranění 
stávající vrstvy písku, následném dosypání nové vrstvy a zaválcování.
Byla provedena roční revize dětských hřišť, výměna písku v pískovištích a jarní údržba 
volejbalových hřišť.

Od dubna byl pravidelně 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 18. 5. - 28. 5. 
Bylo vysázeno 19 437 ks letniček.                                       

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ
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Veřejné osvětlení

V průběhu roku provádí pracovníci provozu opravy kabelových a jiných poruch na sítích 
veřejného osvětlení v Přerově a místních částech. Při těchto činnostech je opravováno 
vedení veřejného osvětlení, výměna svítidel a stožárových patic. Dále jsou prováděny 
výměny rozvaděčů veřejného osvětlení a také revize.

Pracovníci provozu také provádí údržbu světelné signalizace, výměnu žárovek a pravidelné 
revize světelné signalizace.

Provoz také realizuje montáž a demontáž vánočního osvětlení v Přerově a v místních částech, 
jakož i osvětlení vánočního stromu na náměstí TGM a v některých místních částech Přerova. 

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ
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Správa polesí

Středisko spravuje 2 lesní hospodářské celky (dále jen LHC) a to Přerov – národní přírodní 
rezervaci Žebračka (NPR) a Přerov II (Svrčov). 

Na pozemcích NPR probíhaly činnosti spojené se zajištěním bezpečnosti a průchodnosti 
zejména naučné stezky a ostatních komunikací. Proběhla druhá etapa odstranění stromů 
napadených patogenem Chalara fraxinea v mladých jasanových porostech přilehlých 
ke komunikaci do Prosenic. 

V LHC Přerov II jsme dle lesního hospodářského plánu (LHP) provedli 16, 83 ha výchovných 
zásahů v prořezávkách. V probírkách do 40ti let těžba neprobíhala a to vzhledem 
ke kůrovcové situaci. Zároveň byla zpracována v porostech těžbou nahodilou hmota 
v objemu    7 087 m3. 
Na úseku pěstební činnosti proběhlo zalesnění připravených holin o rozloze 14,70 ha 
s množstvím sazenic 108 000 ks. Byl proveden prodej těžebních zbytků v objemu téměř 
5 000 m3. Následně proběhla strojní příprava půdy na holinách k zalesnění 25 ha.  Aplikovali 
jsme herbicidní přípravky na ploše 34 ha, opravili jsme 2 100 m poškozeného oplocení 
a zlikvidovali 1 400 m starého nefunkčního. V kulturách probíhala mechanická ochrana proti 
buřeni vyžínáním na ploše 72 ha. Pro minimalizaci škod způsobených zvěří na kulturách 
byly tyto kultury ošetřeny repelentním přípravkem proti okusu zvěří v množství 34 ha 
a stavbou nového oplocení 6 700 m. Zrealizovala se oprava 600 m lesní cesty ,,Beková“.                                                                 

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ

Správa hřbitovů a pohřební služba

Pracovníci správy hřbitovů provádí úklid a údržbu městského hřbitova v Přerově a dalších 
hřbitovů v místních částech a to v Předmostí, Čekyni, Penčicích, Dluhonicích a Lověšicích.

V roce 2015 bylo za účelem pohřbívání vykopáno 43 hrobů, otevřeno 12 hrobek. Individuální 
vsyp na vsypových loučkách byl proveden u 87 uren, 33 uren bylo uloženo do hrobů 
a urnových míst. Bylo provedeno 7 exhumací hrobů a hrobek. V kolumbáriu z celkové 
kapacity 605 míst je obsazeno k 31. 12. 2015 celkem 238 schránek.

V roce 2015 bylo sjednáno 633 pohřbů, 120 pohřbů bylo sjednáno cizími pohřebními 
službami. V obřadní síni proběhlo celkem 450 smutečních obřadů.

V roce 2015 proběhla úprava prostranství pro stanoviště kontejnerů a také oprava hřbitovní 
zdi, která spočívala v rekonstrukci vstupní zdi ze strany ulice U hřbitova a následně v realizaci 
separačních omítek 15 polí.

Útulek Dr. Matinové pro zatoulaná zvířata

Technické služby provozují na základě smlouvy s městem útulek pro zatoulané psy a kočky. 
V roce 2015 bylo do útulku přijato 158 psů a 30 koček. Původním majitelům bylo vráceno 71 
psů. Do pěstounské péče bylo předáno 83 psů a 31 koček. U čtyř psů a jedné kočky byla 
provedena euthanasie. Jedna kočka uhynula. Všichni psi před předáním do pěstounské 
péče byli zbaveni vnitřních a vnějších parazitů, byli vakcinováni proti vzteklině a infekčním 
onemocněním a byli načipováni. K 31. 12. 2015 bylo v útulku přítomno 14 psů a 7 koček.

Zvířata z útulku jsou nabízena prostřednictvím webových stránek útulku 
www.utulekprerov.cz, dále na portálu www.prerovan.cz.    

Statistika útulku
Rok Počet za rok Průměrné stáří psů

2009 172 3,56 let

2010 165 3,66 let

2011 131 3,81 let

2012 108 4,58 let

2013 124 3,64 let

2014 135 3,37 let

2015 158 2,56 let
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ

Obchodní úsek

Ve školním roce 2014-2015 jsme vyhlásili již tradičně  soutěž ve sběru tříděného papíru na 
všech základních a mateřských školách na území města Přerova.  Cílem tohoto projektu je 
propagace třídění odpadu u školních a předškolních dětí. V tomto školním roce se sesbíralo 
více než 325 tun starého papíru.

V roce 2015 jsme  podpořili jako  již  tradičně  Avon  pochod  proti  rakovině  prsu, dále pak  
3. ročník Alfaolympiády pro handicapované.  Podpořili jsme i spolek PREDMOSTENZIS , 
který ekologicky udržuje “Knejzlíkovy sady”. Naši podporu měla také akce Ukliďme Česko 
a Městská knihovna na letní půjčování knih a časopisů na přerovském bazéně, kde jsme 
poskytli stánek na půjčování knih.
Technické služby se podílely také na technickém  zajištění Velikonoc, Květnových oslav, 
vzpomínkové akci Švédské šance, festivalu V zámku a podzámčí, Přerovských hodech 
a Vánocích.

Pravidelně uklízíme letiště Bochoř, zajišťujeme pronájmy označníků, prodej parkovacích 
karet, úklid autobusového nádraží, prodej vytříděných komodit a jiné.
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OBLAST ZAMĚSTNANECKÉ POLITIKY

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. zabezpečovala v roce 2015 provozní 
činnost  s celkovým přepočteným stavem pracovníků 161 v  pracovním poměru.

K 31. 12. 2015 pracovalo ve společnosti  172 pracovníků v  pracovním poměru v členění 
dle jednotlivých kategorií:

V roce 2015 došlo k podstatným změnám v oblasti zaměstnanosti a struktury zaměstnanců.  
Od října 2015 se rozběhl nový projekt zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, kdy 
jsme k vlastním sezónním pracovníkům spolufinancovaných ze zdrojů Úřadu práce České 
republiky přibrali z iniciativy statutárního města Přerova dalších 13 pracovníků na veřejně 
prospěšné práce, také spolufinancovaných ze zdrojů Úřadu práce České republiky. Na tyto 
pracovníky bylo uzavřeno šest dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu, na které jsme postupně zaměstnali 32 zaměstnanců. Dále 
byly sjednány tři dohody o vyhrazení účelového pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, na které jsme 
zaměstnali 3 pracovníky.  Na takto vytvořené pracovní příležitosti  jsme získali dotace ve výši  
2 813 tis. Kč a vynaložili jsme na ně 3 227 tis. Kč osobních  nákladů.
V souvislosti s udělením alternativních trestů bylo v oblasti prospěšných prací  v roce 2015 
odpracováno celkem 2 878  hodin. 

Společnost má uzavřenou kolektivní smlouvu se Základní organizací  Odborového svazu 
UNIOS technické služby Přerov. Tato kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní 
vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci  v oblasti  pracovněprávních,  mzdových 
a sociálních nároků  a vztahuje se na všechny zaměstnance společnosti.

Kategorie Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015

THP ( mistr,fakturant, technik, 
skladník)

23 30

Správa 3 3

Dělníci 121 133

Dělníci režijní 4 4

Dělníci pomocní 3 2

CELKEM 154 172

Nemocnost – období Počet dnů Počet dnů

Od 1.1.-31.12. běžného roku 2 014 2 899

Nemocnost v % za pracovní dny 5,02% 7,26%
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INVESTICE

Vedení společnosti i v tomto roce pokračovalo v realizaci dlouhodobého záměru postupné 
inovace a modernizace společnosti

Nově byly pořízeny:

Typ majetku Název Cena v Kč (bez DPH)

   

Dopravní prostředky, 
příslušenství, stroje

Volswagen Caddy 486 480,00

Návěs DEZA 3500R 34 900,00

Půdní obracecí fréza 
LIPCO UF90

108 500,00

Sekací stroj KUBOTA 330 000,00

Vysavač listí STIHL 35 400,00

 Vysavač drobného od-
padu

35 400,00

 Křovinořez STIHL 21 054,00

 Odlučovač ropných látek 202 258,00

 Kompresor BaseMaster 10 225,00

 Dacia Sandero 172 479,00

 Dacia Sandero 172 479,00

 Křovinořez Husqvarna 14 867,00

Nástaba-traktorový 
sypač Gmeiner

259 000,00

Foukač zádový STIHL 
BR600

11 237,00

Ostatní majetek Výpočetní technika 80 102,00

 Komunikační technika 63 767,00

Popelnice a kontejnery *4 430 729,00

 Ruční nářadí a stroje 49 603,00

Software 206 090,00

Ostatní DDHM 21 334,00

CELKEM  6 745 904,00

*Byly odkoupeny odpadové nádoby pro svoz komunálního odpadu od statutárního města Přerov.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2015
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2015
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2015

26



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2015 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA AUDITORA
o auditu účetní uzávěrky za rok 2015

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrázi 3165/17, Přerov I - Město
PSČ 750 02

IČ: 278 41 090
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STARÁME SE O NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV
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Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město
750 02 Přerov
www.tsmpr.cz
www.pohrebnisluzbaprerov.cz
www.utulekprerov.cz
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