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1. Úvod 

Technické služby města Úvaly (dále jen TSÚ) vznikly na základě usnesení zastupitelstva č. 112/2015 ze 

dne 16. července 2015. Činnost TSÚ byla fakticky zahájena dne 1. října 2015, jednalo se především 

o provozování vodovodu a kanalizace, které TSÚ převzaly od společnosti Stavokomplet. V posledním 

kvartálu roku 2015 byly provedeny veškeré kroky tak, aby mohly být TSÚ od 1. ledna 2016 rozšířeny 

o další organizační jednotku – úsek údržby města, která do té doby pracovala jako součást Městského 

úřadu (pod označením VPS – veřejně prospěšné služby). 

2. Základní identifikační údaje 

Název Technické služby města Úvaly 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Město Úvaly 

IČ 044 41 869 

DIČ CZ04441869 

Kontakt Tel.: 281 091 522 

E-mail: tsu@mestouvaly.cz 

Web: http://www.tsuvaly.cz/ 

Statutární zástupce Mgr. Ing. Pavlína Slavíková 

Hlavní ekonom Markéta Řepková 

 

3. Předmět hlavní a vedlejší činnosti 

Během posledního kvartálu roku 2015 a fakticky prvního kvartálu činnosti TSÚ byla reálně vykonávána 

pouze doplňková činnost, kam spadá provozování vodovodů a kanalizace. Ve spolupráci s Městem 

Úvaly a poradenskou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. byl připraven nový Provozní 

řád vodovodů, dále byly připraveny všechny další podklady pro zahájení činnosti správy 

vodohospodářské infrastruktury, byla provedena počáteční údržba sítě spočívající zejména ve vyčištění 

čistírny odpadních vod, údržba a úklid vodojemů atd. Byly připraveny rámcové smlouvy s dodavateli 

jak služeb, tak i komodit typu chemických látek určených pro spotřebu na ČOV, nebo pro údržbu 

a obnovu vodovodní sítě (šoupata, hrnky, navrtávací pasy atd.). 

Obr. 1: Čistírna odpadních vod Úvaly 

 

http://www.tsuvaly.cz/
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4. Organizační struktura 

Během posledního kvartálu roku 2015 byla ustanovena struktura TSÚ za předpokladu, že ke dni 

1. ledna 2016 dojde ke sloučení jednotky VPS, začleněné doposud do struktury Města Úvaly, právě pod 

TSÚ.  

Během prvních tří měsíců vznikla potřeba zřídit v rámci TSÚ i zákaznické centrum – primárně za účelem 

uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a umožnění plateb za vodné a stočné, 

nicméně v budoucnu lze uvažovat o rozšíření aktivit zákaznického centra i např. na oblast odpadového 

hospodářství. 

 

Obr. 2: Organizační schéma TSÚ platné ke dni 31.12.2015 (s výhledem do roku 2016) 

 

 

5. Přehled hlavních aktivit 

Administrativní úsek 

- příprava rozpočtu na rok 2016 

- příprava formulářů a postupů potřebných pro samotný chod organizace 

- zaučení s jednotlivými moduly společnosti Gordic 

- zajištění dodavatelských a rámcových smluv 

- nastavení principů BOZP a PO 

 

Úsek vodovodů a kanalizací 

- převzetí vodohospodářské infrastruktury 

- údržba sítě 

- zajištění dispečinku vodojemů 

- kontrola chlorování v síti 

- nákupy materiálu 

- zajištění vybavení ČOV a techniků 
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6. Personalistika – lidské zdroje 

Stav počtu zaměstnanců se během posledního kvartálu roku 2015 vyvíjel s tím, jak byly identifikovány 

potřeby pro zajištění jednotlivých aktivit. Ke dni zahájení činnosti TSÚ byly obsazeny pozice ředitele, 

personální a mzdové účetní, hlavního ekonoma, techniků, kteří mají na starost správu 

vodohospodářské infrastruktury, a odečítači stavu vodoměrů. V průběhu listopadu a prosince byly 

obsazeny pozice na vedení zákaznického centra a zpracovatel posudků k vodohospodářské 

infrastruktuře. 

 

Tab. 1: Přehled počtu zaměstnanců TSÚ 

Úsek HPP – počet zaměstnanců 
DPP/DPČ – počet 

zaměstnanců 

Administrativa 3 0 

Vodovody a kanalizace 4,5 3 

Celkem 7,5 3 

 

 

Obr. 3: Měření úrovně chloru   Obr. 4: Porucha na vodovodní přípojce 
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7. Projektová činnost 

Vzhledem k předpokládanému převzetí odpadového hospodářství do gesce TSÚ od ledna 2017 

a vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí byla připravena žádost o dotaci na 

vybavení sběrného dvora kontejnery a zároveň i vybavení občanů sběrnými nádobami na bioodpad. 

Vyhlášení výsledků o přidělení dotace se předpokládá v dubnu 2016. 

8. Výhled na rok 2016 

Nejdůležitějším milníkem bude pro TSÚ v roce 2016 převzetí organizační jednotky VPS. S tím souvisí 

nejen aktivity, které tato jednotka zajišťovala již dlouhodobě (správa místních komunikací, údržba 

zeleně, správa bytového a nebytového majetku města atd.), ale i aktivity, u nichž se zvyšuje intenzita 

práce – např. údržba lesních ploch. Jedním z hlavních nových okruhů činností bude správa veřejného 

osvětlení od 1. května 2016 a příprava na správu odpadového hospodářství od ledna 2017.  

V úseku vodovodů a kanalizací bude během roku 2016 probíhat i nadále zejména údržba sítě, neboť 

jak bylo zjištěno pracovníky TSÚ během prvních tří měsíců činnosti, předchozí provozovatel nevěnoval 

této agendě tolik pozornosti, kolik si zasluhuje. Ve spolupráci s Městem Úvaly bude probíhat 

rekonstrukce sítě v centrální části Úval, budou zajištění kamerové a kouřové zkoušky, aby byly 

odhaleny nedostatky, kterým se zaměstnanci TSÚ budou věnovat v následujících měsících.  

9. Závěr 

Vzhledem ke skutečnosti, že činnost TSÚ byla zahájena ke dni 1. října 2015 a během tohoto kvartálu 

do ní spadala jen vedlejší činnost – provozování vodohospodářské infrastruktury, je zpráva o činnosti 

za uplynulé období poměrně stručná. Nicméně lze konstatovat, že za toto tříměsíční období byly 

vykonány všechny aktivity potřebné pro nastavení základní činnosti. Rok 2016 bude pro činnost TSÚ 

klíčový: dojde k převzetí 16 zaměstnanců, kteří doposud pracovali pod hlavičkou Městského úřadu, 

dojde i k rozšíření aktivit zejména o správu veřejného osvětlení a přípravu na odpadové hospodářství.  

 

10. Přílohy 

Seznam příloh:   Rozvaha 

   Výkaz zisků a ztrát 

   Rozpočtový výhled organizace na rok 2016 

 


