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vÝnoČxÍ ZPRÁvA
o hos daření Technických služeb opava s. r. o.!4 J9!299t

SídIo: Opava, Těšínská 71 IC: 64618188

Hlavní pracovní írko|y v roce 2008 spočívaly v péči o svěř.ený rnajetek Stattrtární|ro města

opavy. .|írnto rnajetkern jsou zejrnérra místrrí komunikace a chodníky, veřejné osvětlení. světelně

Íízené křiŽovatky" zóna placeného stárrí, rněstská spor1oviště, veřejná WC, hřbitovy a veřejrrá zeleň.

Výkony pro Stattrtární město opavu dosáhly v roce 2007 objernu 42,2 % celkových výrrosťr. V roce

2008 dosálrl objem výkonťr 49,8 % objenru celkově rea|izovanýclr výnosů.

Významný podíl rra výrrosech pr'edstavují trŽby ze Svozu a zpracování komuná|ního a

separovanélro odpadu od občanťr, okolrríclr obcí a ostatních podrrikatelskýc|r subjektťr. V roce 2006

činil 13'1 oÁ' v roce 200./ 23.1 %o a v roce 2008 22,2 % celkového objemr-r dosaŽerrých výnosťr.

Zbýva1ící část trŽeb společrrost Teclrnické slLržby opava S. r. o. dosáhla poskyovánírn

podrrikatelikych stLrzeb pro právnické i Íyzické osoby v oblasti odvoztt stavebrrích odpadťr' čištění

pracovních prostof, stavebníclr akcí a oprav' údrŽby zeletrě, provozování koupa|iště a dalších. V roce

2007 dosáhlytytotrŽby 34,6yo aV roce 2008 28 % celkové|io objernu dosaŽenýcli výnosťl.

Vývoj podnikatelské činrrosti pro rok 2009 je plánovarrý jako vyrovnarrý. s dostatečným

finančním kry,tírn a naplrrěrrírn výrobrríclr kapacit. Převážnou část tvoří objem výkonťl v oblasti

komrrrrálně.teclrnickýclr slrržeb pro Statr.rtární město opava. Nezarredbatelrrorr oblastí je rovněž činnost

SVoZLl a zpracor,,ání kolnunálrrílro a dalšího odpadu, pro kterou nrají Technické slrrŽby 0pava S. r' o.

uzavřené obclrodní smlouvy se Statutárním městem opava, obclrodnírni paÍnery z podnikatelské sféry,

a také okolIrími obcemi'

Rozsah ostatních prací a poskytovarrých sluŽeb vychází ze současné znalosti a předpokladu

zájnu našíclr obchodních paftnerťt o prováděrré činnosti.

Při výkonr-r své podnikatelské činr-rosti společnost Techrrické služby opava s. r. o. lrájí
oprávrrěné zájny svého vlastrríka" obclrodníclr paftnerťt a zarněstnalrců a zároveň, dbá na oclrranu

Životnílro prostř.edí.

Finančnía obchorlni situace roku 2008 byla dostatečrrě zajištěna a podobně jako v letech 2006

a2001 nebyly v průbělrLr období vyvolárry platební kornp|ikace.

V období od rozva|rovélro dne 31. 12.2008 kdatu sestaverrí účetní závěrky nenastaly Žádné

vÝznamné skutečnosti. které by rněIy vliv na účetrrí závěrku roku 200B.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
podle $ 66a, odst. 9 obchodního zákoníku

1. organizační struktura propojených osob
Statutární město opava (dále také SMo) je I00 % v|astník Technických sluŽeb opava S. r" o'.

ostatní propojené osoby se SMo jsou zejména Městský dopravní podrrik opava a's., Hala
opava a.s., Pila Hrabství s.r.o., Slezské divadlo opava, Knilrovna Petra Bezruče v opavě a

některé další příspěvkové organizace.

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami

Se Statutárním městem opava rnají Teclrrrické sIužby opava S.r.o. uzavřeny tyto smlouvy:

. Smlouva o správě a ťldrŽbě nemovitého rnajetku a jeho příslušenství a službách
vykonávanýclr pro Statutární město opava

. Smlouva o správě veřejných polrřebišt'

. Smlouva o nájnru nemovitého rnajetku

. Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku

. Smlouva o úpravě některých vztahťt, vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákorrů.

. Smlouva o provozování Zóny placeného stání

S ostatnírni propojenýrni osobami se Statutárním rněstem opava se jedná o méně významné
obclrodní transak<;e .

3. .l.ransakce uskutečněné mezi propojenými osobami

Techrrické služby opava s. r' o. poskytovaly Statutárrrímu městu opava služby v souladu
s uzavř.enými smlouvami a na zák|adě rozpočtu SMo'

objern dodávek pro Statutární město opava činil 199.908 tis. Kč'
objem dodávek pro ostatní osoby propojené se SMo činil 683 tis. Kč'
objem nákupťl od Statutárrrího města opava člnl| 3.152 tis. Kč.
objem riákupů od ostatníclr osob propojených se SMo čini| 654 tis' Kč.

Z poskytovanýclr slr'ržeb vznikly k 3 1' 12.2008 vůči propojenýrn osobáln tj. StatLrtárnírnu městu

opava polrledávky krátkoclobéIro charakteru ve výši 16'451 tis' Kč a vůči tlstatníIn

propojerrýn osobátn se SMo 30 tis. Kč.

].echrrické služby opava S. r. o. mají k 3I.12.2008 ke Statutárnírnu rněstu opava závazekye
výši i.284 tis' Kč a vůči ostatním propojeným osobánr se SMo 190 tis. Kč.

Ze vzti,jemných plnění nevznikkt ovlddané osabě Technickým slltžbám opuva S. r. o. žúdnd
újma a obchodní vztulty byly uskutečněny z,a běžnýclt obchodníclt podmínek.
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