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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové,
výroční zpráva společnosti TEPVOS spol. s r.o. za rok 2018 není jen suchým výčtem čísel, ekonomických údajů 
a výčtu provedených investic. Je za ní 365 dní naplněných prací a pracovními pohotovostmi celého týmu cca 
120 zaměstnanců městské společnosti TEPVOS pro svého hlavního zákazníka – obyvatele města Ústí nad Orlicí 
i pro všechny, kdo v něm pracují, studují nebo podnikají. 
Na následujících stránkách se dočtete o rekonstrukci a výstavbě veřejného osvětlení, o činnosti sběrného dvo-
ra, letní a zimní údržbě komunikací, o ošetřování městské zeleně, dodávkách a systémech výroby a rozvodu 
tepla a teplé vody, o hospodaření s pitnou vodou. Nechybí ani informace o novinkách v oblasti rekreačních slu-
žeb – zejména rekonstrukci Aquaparku a dalších a dalších tématech. Výroční zpráva obsahuje také informace o 
cenách komodit, jejichž distribuci ve městě zajišťujeme. 
Až budete listovat výroční zprávou, vážení čtenáři, věřím, že ve vás kromě dojmů z těch dat, textů a obrázků 
zůstane po zavření těch stránek především jistota, že těch 120 zaměstnanců TEPVOSu skutečně pracuje 365 
dní v roce nejen pro firmu, ale také pro město – a tím i osobně pro vás, když se celý rok pohybujete po jeho 
ulicích a chodnících, když v létě hledáte úlevu před horkem, když otáčíte kohoutkem či páčkou u umyvadla 
nebo ventilem ústředního topení. Ne vždy se nám podaří naplnit vaše potřeby stoprocentně, protože sněhu, 
trávě a poruchám poručit neumíme – ale rozhodně se za svou práci nemusíme stydět. Když z výroční zprávy 
tohle vyčtete, splnila svůj účel.

Ing. Václav Knejp
jednatel městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o.
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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Den zápisu:    27. 12. 2000
Obchodní firma:   TEPVOS, spol. s r.o.
Sídlo:     562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
Identifikační číslo:   25945793
Daňové identifikační číslo:  CZ 25945793
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným

VÝŠE VKLADU KAŽDÉHO SPOLEČNÍKA A ROZSAH SPLÁCENÍ

Město Ústí nad Orlicí
Identifikační číslo: 00279676
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ: 56224

Vklad: 570 955 000 Kč   Splaceno: 100 %

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2018 :    585 276 000,- Kč

Společnost nemá žádné kapitálové účasti.
Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.

Stav k 31. 12. 2018
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STATuTÁrNÍ OrgÁN: 
Jednatel:     Ing. Václav Knejp
Jednatel:     Ing. Martin Pirkl 

Způsob jednání jménem společnosti:
Jednatelé mají právo připojovat svůj podpis k obchodnímu jménu 

společnosti a vystupovat samostatně jako statutární zástupci společnosti.

DOZOrČÍ rADA:

Místopředseda dozorčí rady:                            Ing. Rudolf Jonák   
Členové dozorčí rady:                                           Vojtěch Procházka    
     RSDr. Jaroslav Fišer   
     Ing. Zdeněk Bílý

MANAgEMENT SpOLEČNOSTI: 

jednatel společnosti:    Ing. Václav Knejp
      působí od 1. srpna 2008
     
jednatel společnosti:    Ing. Martin Pirkl
      působí od 1. srpna 2013
     
vedoucí ekonomického úseku:  Hana Kovářová
      zaměstnána od 2. července 2001    
 
ředitel divize Služby:    Ing. Petr Hovádek
      zaměstnán od 1. září 2011
     
ředitel divize Vodohospodářské služby:  Michal Kaválek, DiS.
      zaměstnán od 1. října 2014     
          
ředitel divize Energetické služby:   Ing. Jiří Drábek
      zaměstnán od 3. prosince 2001 
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HISTOrIE A prOFIL MĚSTSKÉ SpOLEČNOSTI

Poslání

Zlepšení života v Ústí nad Orlicí.  
Kvalitní a spolehlivé služby pro obyvatele a návštěvníky města.

Cíle

Naším cílem je preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě 

ovlivnit životní prostředí. 

Cílem je také kvalita, která spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace.  
K zvyšování kvality budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení.

Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených oprávněných požadavků zákaz-
níka  na naši poskytovanou službu. Naše heslo je – Služby pro naše město.

 

HIStORIE měStSKÉ SPOLEČNOStI 

24. 10. 2000  – založení společnosti Městem Ústí nad Orlicí

01. 04. 2001  – převzetí činnosti Technických služeb města Ústí nad Orlicí

01. 07. 2001  – převzetí provozu vodovodů, kanalizace a ČOV od společnosti Vodovody a kanalizace   
  Jablonné nad Orlicí, a.s. pro území města Ústí nad Orlicí

2002 – 2004 – stabilizace společnosti, certifikace ISO 9001 a 14001

2005   – zahájení prací na skupinovém projektu Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky 
   (který nyní pokračuje projektem Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV)

2006   – úspěšná rekonstrukce plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, nominované do celostátní  
  veřejné soutěže Bazén roku 2006

2007   – úprava organizační struktury společnosti

2008  – rozdělení skupinového projektu Zlepšení kvality vod v povodí Třebovky na samostatné  
  projekty Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV a Česká Třebová – kanalizace a ČOV; cílem projektů  
  je zlepšení kvality vody v Třebovce a Tiché Orlici, uvedení jakosti a množství odpadních  
  vod do souladu s legislativou ČR a EU, podpora ekonomického rozvoje oblasti

2009   – zahájení investiční akce související s nově zpracovaným generelem areálu společnosti  
  rekonstrukcí sídla divize Komunální služby

2010   – rozšíření portfolia společnosti o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,8 MWp a připojení 
  elektrárny do distribuční sítě; zahájení aktivit v oblasti správy bytů a nebytových prostor

2011   – organizační a personální změny ve struktuře a vedení společnosti za účelem dosažení  
  synergických efektů v hospodaření společnosti

2012   – podpis smlouvy se zhotovitelem a zahájení realizace projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

2013   – stabilizace úseku centrálního zásobování teplem a zahájení investic do soustavy zásobování  
  teplem za účelem zachování ceny tepla a komplexní kvality služeb

2014   – ukončení realizace projektu „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“

2015   – otevření nového Sběrného dvora, otevření Zákaznického centra spolu s přemístěním 
   správy společnosti do nově zrekonstruovaných prostor Královéhradecká 1566

2016   – projekční příprava rekonstrukce objektů Rekreačních služeb – Aquapark, Sauna, Zimní  
  stadion, vyhodnocení priorit a stanovení cílů; stabilizace dodávek pitné vody v Knapovci 
  a zahájení rekonstrukce knapoveckého vodojemu za účelem zajištění dostatečné kapacity  
  pro potřeby místních obyvatel

2017  – dokončení rekonstrukce vodojemu v městské části Knapovec, zahájení rekonstrukce 
   letního Aquaparku

2018   – dokončení rekonstrukce letního Aquaparku a otevření pro veřejnost v červnu 2018
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prOFIL SpOLEČNOSTI
Ekonomický úsek - zajišťuje ekonomický plán společnosti, vedení účetnictví, finanční rozpočty projektů, 
manipulace v pokladně, personální a mzdová činnost, administrativa, archivace

Zákaznické centrum – přepážkové pracoviště, kde si mohou zákazníci na jednom místě pohodlně vyřídit 
veškeré záležitosti. Zákaznické centrum poskytuje platbu místních poplatků pro Město Ústí nad Orlicí, nájmů 
hrobových míst, evidenci odběratelů vody, hřbitovní agendu, příjem objednávek a podávání informací 
zákazníkům. Od roku 2018 lze využít službu podání a vydání zásilek společností Zásilkovna.cz a Parcelshop PPL.

Správa bytů – správa bytových jednotek pro společenství vlastníků

Investiční úsek – realizace a příprava investičních projektů společnosti, vytyčování a správa sítí, technická 
podpora, kontrola probíhajících projektů.

DIVIZE SLUŽBY (DS) 
divize Služby se člení na dva úseky: Komunální služby (KS) a Rekreační služby (RS)

ÚSEK KOmUNÁLNÍ SLUŽBY (KS)  

vedoucí úseku Komunální služby – Miroslav Kubát
Adresa KS: Královéhradecká 1526, Ústí nad Orlicí, 562 01
telefon: 465 525 579, 777 773 353
E-mail: ks@tepvos.cz
Web: www.tepvos.cz 

Poslání úseku: spolehlivé, kvalitní, dlouhodobé služby v 
oblasti komunálních a technických služeb všem
obyvatelům a návštěvníkům ve městě Ústí nad Orlicí.

Cílem úseku Komunální služby je zajišťovat pravidelné a kvalitní služby spojené s údržbou a chodem města 
Ústí nad Orlicí, mezi které patří pravidelná péče o travnaté plochy a mobiliář ve městě a spádových obcích, 
zimní a letní údržba pozemních komunikací, včetně oprav výtluků a kanalizačních vpustí, správa městských 
hřbitovů, servis veřejného osvětlení a svislé světelné signalizace, provoz sběrného dvora, vč. stanovišť mobilních 
kontejnerů, svoz odpadkových košů, výlep plakátů na reklamní plochy a provoz parkovacích automatů.

Úsek Komunální služby je členem české větve Sdružení komunálních služeb. Společná setkání a hromadná 
e-mailová komunikace mezi jednotlivými členy přináší nové zkušenosti, podněty a porovnání při provádění 
obdobných činností.

Rok 2018 můžeme pro úsek KS považovat za úspěšný. 
Hospodářský výsledek byl vyšší než původně plánovaný, 
avšak navýšení proběhlo v  rámci vnitropodnikového 
fakturace za vnitropodnikové práce a služby.

Z  hlediska investic byla většina akcí zaměřena na 
výstavbu nového veřejného osvětlení. Bylo vybudováno 
108 nových světelných bodů a nově zrekonstruováno 
několik uličních větví VO.

Dále pokračujeme ve spolupráci s  Úřadem práce 
na projektu realizace veřejně prospěšných prací, 
ke kterému jsme přibrali i veřejnou službu, tedy 
zaměstnávání pracovníků v hmotné nouzi.
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ÚSEK REKREAČNÍ SLUŽBY (RS) 

vedoucí úseku Rekreační služby – Bc. Veronika Krajová, t. č. na mateřské dovolené
dočasně vedení převzal ředitel divize Služby

Adresa RS: Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01
telefon: 465 524 254
E-mail: kpb@tepvos.cz 
Web: www.bazenusti.cz 

Poslání úseku – spolehlivé, kvalitní, dlouhodobé služby v oblasti rekreačních a sportovních služeb všem 
obyvatelům a návštěvníkům města Ústí nad Orlicí.

Cílem úseku – Rekreační služby je správa městských rekreačních a sportovních zařízení. Celoroční, pravidelné a 
kvalitní poskytování rekreačního a sportovního vyžití pro obyvatele a návštěvníky města. Provozování Krytého 
plaveckého bazénu, Plavecké školy a kurzů plavání, Aquaparku, Sauny, sportovního Centra RIO, Zimního 
stadionu, Skateparku a multifunkčního hřiště s areálem minigolfu. Úsek RS zároveň zastřešuje chod Městské 
karty, která zajišťuje vstup na rekreačních zařízeních, platbu v  parkovacích automatech a vjezd a evidenci 
návštěvníků Sběrného dvora.

Úsek Rekreační služby je členem ABAS (asociace bazénů a saun), APR (asociace pracovníků v  regeneraci) a 
Asociace plaveckých škol. Členství v  těchto organizacích napomáhá získávat nové informace a poznatky ke 
zkvalitňování našich pracovních procesů.

Ač to z výsledného HV nevypadá, řadí se rok 2018 mezi nejúspěšnější účetní období. Rekonstrukce Aquaparku 
spolu s výtečným letním počasím, posílení a zkvalitnění personálu KPB umožňující rozšíření nabízených služeb 
zejména v oblasti dětského plavání, nám dovoluje hodnotit rok 2018 jako velmi úspěšný.

Krytý plavecký bazén  je prostorem pro plavecké aktivity základních a mateřských škol, rodičů s  dětmi a 
zájemců o kondiční plavání. V roce 2018 se příznivě projevilo personální posílení týmu instruktorek plavecké 
školy a jejich následné vzdělávání a zvyšování kvalifikačních požadavků, započatých v roce 2016. Veliký boom 
jsme zaznamenali v kurzech plavaní kojenců a batolat (dětí od 3 měsíců do 6 let), kdy jsme se dostali na samou 
hranu našich možností personálních i kapacitních.
Velice dobře lze hodnotit činnost našeho zájmového kroužku plavání „Delfín“, jenž navazuje na činnost naší 
plavecké školy a zdokonaluje plaveckou výuku dětí, absolventů našich kurzů, kteří mají o plavání zájem a chtějí 
se v něm dále zdokonalovat.
Po celý rok probíhá, mimo běžnou otevírací dobu, mnoho doprovodných akcí, jak pro školy a školky, tak i pro 
širokou veřejnost. Za mnohé jmenujme Valentýnskou vodní noc, vodní víkend ke světovému dni vody, nahaté 
koupání, Mikulášské odpoledne, soutěž dětí z mateřských škol „Žabka Katka“ a mnoho dalších.
Zdárně se též rozvíjí spolupráce se zdravotními pojišťovnami a velkými podniky ústeckoorlického okresu.

Sportovní Centrum RIO nabízí moderní metody zpevňování těla.  Obměna strojů pro Indoorcycling  (skupinové 
cvičení na stacionárních kolech) a Alpining (chůze na nakloněné plošině, která se pohybuje vahou vlastního 
těla) přitáhla svoji stálou klientelu a stabilizovala počet návštěvníků centra. Spolu s poctivou prací kvalitních a 
kvalifikovaných instruktorů, se nám daří čelit stále vzrůstající konkurenci, která nabízí stejné sportovní aktivity 
(Nová Louže, Městský pivovar).

Aquapark - letní koupaliště v blízkosti řeky Tiché Orlice.
V roce 2018 proběhla rekonstrukce bazénových van celého Aquaparku. Keramické obklady stěn byly nahrazeny 
nerezovými vanami a obměněny a navýšeny byly i doplňkové atrakce. Spolu s vydařeným letním počasím se 
proto rok 2018 zařadil k nejúspěšnějším v historii Aquaparku. V návštěvnosti jsme dosáhli magické hranice 
50.000 návštěvníků, což bylo dosaženo teprve podruhé od roku 2001.
Opět jsme připravili mnoho doprovodných akcí – animační programy, barmanskou show, letní jízdu s rádiem 
Černá hora, noční koupání, tradiční turnaj v beach volejbale.
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Zimní stadion má svoji stálou klientelu, jejíž návštěvnost se pohybuje víceméně ve stejné výši. Mírné výkyvy 
ovlivňuje pouze počasí, přesněji sněhová pokrývka i v nižších polohách, kdy se někteří z návštěvníků věnují 
jiným aktivitám na sněhu.
V roce 2018 proběhl III. ročník turnaje v hokeji neregistrovaných hráčů s názvem TEPVOS CUP, tentokráte již 
plně v režii našich pracovníků Zimního stadionu. Turnaje se zúčastnilo 6 týmu a doufáme, že dobrá organizace 
a spokojenost hráčů, řadu účastníků v příštím roce ještě navýší. Zimní stadion je stále využíván také v letním 
období, především pro In - line bruslení a stále populárnější florbal. 

Sauna  se těšila v  roce 2018, stejně jako v  letech předcházejících, velké oblibě a návštěvnosti. Rozšířili jsme 
provozní dobu o víkendové dny a některé státní svátky, rozšířili spolupráci s mateřskými školkami při saunování 
malých dětí. V roce 2018 jsme též poprvé ponechali Saunu otevřenou i v letních měsících, byť v omezeném 
režimu. Tato opatření měla vliv na vyšší návštěvnost, a tudíž i navýšení tržeb, jež poprvé přesáhly hranici 1 
milion Kč.

Skatepark patří mezi největší  kryté  skateboardingové haly v ČR.  Moderním zařízení pro netradiční sporty, je 
provozováno ve spolupráci s Českou asociací skateboardingu. Ve spolupráci s asociací připravujeme oslovení 
širší veřejnosti s nabídkou využití haly zejména mládeží v základních a středních školách. 
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DIVIZE VODOHOSpODÁŘSKÉ SLuŽBY (VS) 
Adresa: Ústí nad Orlicí 1458, Libchavy, 561 16
telefon: 734 261 906
E-mail: cov@tepvos.cz
Web: www.tepvos.cz

divize VS se člení na dva samostatně řízené úseky: 
Úsek vodovody a Úsek likvidace odpadních vod (ČOV)

Rok 2018 nebyl z hlediska změn nikterak zásadní. Veškerý vodohospodářský majetek zejména kanalizace 
a vodovod jsou každoročně obnovovány dle schváleného plánu. Ten slouží jako analýza potřeb a zdrojů 
financování, s cílem zajistit potřebnou technickou a technologickou úroveň zařízení jako předpoklad stabilního 
a efektivního fungování vodohospodářské infrastruktury.
Na úseku vodovodů využíváme dlouhodobých zkušeností a odborností našich zaměstnanců ke spolehlivé 
distribuci pitné vody k odběratelům. Rovněž zajišťujeme péči o vodní zdroje. Kvalitní technologickou úpravu 
surové vody s následným hygienickým opatřením již považujeme za samozřejmost. Pravidelné analýzy kvality 
vody z Orlické laboratoře s.r.o. jsou významným podkladem pro zajištění zmíněné činnosti. Celkový objem 
vyrobené pitné vody byl 685 tis. m3.
Pochlubit se můžeme investičními akcemi v ulici Balcarova a na Mírovém náměstí. Nemůžeme opomenout 
ani průběžné opravy, předčasná odhalení poruch korelátorem, čímž jsme dokázali opětovně snížit ztráty na 
vodovodním potrubí ze 14,9 % v roce 2017 na 13,35 % v roce 2018.
 
Naše stokové sítě nedoznaly změn týkajících se rozsahu, ale zrealizovali jsme několik významných akcí.  Za 
zmínku jistě stojí výměna potrubí celého úseku hlavní stoky v ulici Husova včetně přepojení všech přípojek. 
V roce 2018 bylo vyčištěno v předepsané kvalitě cca 1 800 tis. m3 odpadní vody. Ta byla následně šetrně 
navrácena do vodního koloběhu. Naše společnost věnuje velkou pozornost otázce kvality životního prostředí. 
Pravidelně hodnotíme rizikové faktory, kde hrají důležitou roli pravidelné rozbory a bilance vypuštěného 
znečištění. 

Efektivita našeho provozu významně přispívá udržení přijatelné ceny vodného a stočného, kdy se 
pohybujeme v nižších hodnotách cen proti celorepublikovému průměru.
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DIVIZE ENERGEtICKÉ SLUŽBY (ES) 
Adresa: Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, 562 01
telefon: 777 673 355
E-mail: es@tepvos.cz 
Web: www.tepvos.cz 

Poslání divize – spolehlivé, bezpečné a kvalitní dlouhodobé služby v oblasti dodávek tepelné energie všem 
zákazníkům na území města Ústí nad Orlicí. Výroba elektřiny pro prodej do sítě distributora a pro vlastní 
spotřebu.
Cíl divize   je udržet ceny tepla na nejnižší možné úrovni při zachování vysoké a komplexní kvality našich 
služeb. 
Divize ES zajišťuje dodávky tepla a teplé vody a elektřiny v lokalitě Ústí nad Orlicí pomocí systému zásobování 
teplem (SZT), provozem domovních kotelen, kogeneračních jednotek a solárních elektráren. Tepelná energie je 
dodávána pomocí 35 kotelen o celkovém instalovaném výkonu 24,5 MW. V rámci největší kotelny Mazánkova 
75, kotelny Okružní 517, kotelny Poříční 453 a kotelny Třebovská 536 provozujeme celkem 42 objektových 
předávacích stanic. Celkový majetek divize, o který se stará 8 zaměstnanců, dosahuje hodnoty 192 mil. Kč. Na 
kotelně Mazánkova 75 a Okružní 517 byl pronajat prostor společnosti ČEZ  Energo pro instalaci kogeneračních 
jednotek sloužících ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. Vyrobené teplo z těchto jednotek společnost 
TEPVOS nakupuje a dodává prostřednictvím své sítě zákazníkům. 
Energetické služby zajišťují provoz jedné velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 800 kWp umístěné u letiště a 
celkem 8 menších střešních fotovoltaických elektráren o výkonu 162 kWp umístěných na budovách společnosti.  
V minulých letech byla dokončena dle závazku z uzavřeného memoranda rekonstrukce všech větších kotelen 
provozovaných společností TEPVOS.  V průběhu topné sezóny 2016-2017 však došlo k opakovaným výpadkům 
kolte LOOS. Vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní kotel kotelny Mazánkova 75, která je naší největší kotelnou, 
tak bylo nutné tuto skutečnost řešit. Revizí kotle bylo zjištěno, že případné opravy kotle problém nevyřeší. Bylo 
tedy rozhodnuto o výměně kotle. Na podzim roku 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nového 
kotle stejných technických parametrů, jako kotel LOOS. Dodávku vyhrála společnost PBS První brněnské 
strojírny.  Tato společnost starý kotel demontovala a kotelnu osadila kotlem vlastní výroby. Hořák kotle od 
firmy Dreisler byl použit ze starého kotle. Rovněž tak kondenzační řada kotle byla zachována. Nový kotel byl 
zapálen a jeho provoz spuštěn v říjnu 2018. Akce stála 1,460 mil Kč. Tím je zajištěna bezpečná dodávka tepla 
této kotelny. V kotelně Mazánkova 75 je v současné době na hraně své životnosti i kotel K2. Jedná se o kotel, 
který běží pouze v případech vysokých dlouhotrvajících mrazů. Je to tedy zejména kotel záložní pro případ 
výpadku ostatních výrobních zdrojů. Problém náhrady kotle K2 bude řešen v roce 2019.  
V roce 2018 jsme rekonstruovali i menší kotelny. V průběhu letních měsíců 2018 byly vyměněny staré kotle za 
nové na kotelně T.G.M. 184. Celková výše této investice byla 498 tis. Kč.

Dále byla potom v letních měsících 2018 provedena z finančních prostředků společnosti TEPVOS rekonstrukce 
kotelny v  budově městského úřadu Sychrova 16. Staré kotle s  neekonomickým provozem byly nahrazeny 
moderními kondenzačními kotli HOVAL.  Celková výše investice této akce byla společně s nutnými stavebními 
úpravami kotelny ve výši 1,050 mil. Kč.

Všechny rekonstruované kotelny splňují hodnoty produkovaných emisí požadované platnou legislativou. 
Ve všech případech jsou několikanásobně nižší. 
Výměnou technologií na kotelnách je dosaženo 
mnohem úspornějšího provozu, zajištěna bezpečnost 
dodávek tepla, a to vše při splnění vysokých nároků 
z hlediska ochrany životního prostředí.  

Realizace plánované rekonstrukce v  kotelně bývalé 
ubytovny Dukla 300 byla z  důvodu koordinace se 
stavebními úpravami této budovy posunuta na rok 
2019. 

městská společnost tEPVOS, spol. s r.o. – divize 
Energetické služby je členem 

Asociace dodavatelů tepla a technologií – ADtt.
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OrgANIZAČNÍ STruKTurA
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EKONOMICKÉ ÚDAJE
EKONOmIKA SPOLEČNOStI V ROCE 2018
V  roce 2018 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního rejstříku navýšila o 
14.321.000 Kč, a to nepeněžitým vkladem nemovitých věcí (pozemků) ve výši 10.120.000 Kč a nepeněžním 
vkladem movitých věcí ve výši 4.201.000 Kč Městem Ústí nad Orlicí.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. měla k 31. 12. 2018 vlastní kapitál ve výši 702 513 tis. Kč

POROVNÁNÍ VÝSLEDKů SPOLEČNOStI tEPVOS, s r.o. 
PLÁN/SKUtEČNOSt ZA ROK 2018

Daň z příjmů v roce 2018 společnost neplatila, ale tvořila odloženou daň.

Vytvořené peněžní prostředky z minulých období jsou určeny pro obnovu a rozvoj majetku společnosti v sou-
ladu se schváleným plánem investic. Společnost zajistila trvalou platební schopnost a je okolím vnímána jako 
seriózní obchodní partner.

Z přiložených grafů a tabulek vyplývá, že se jednotlivým divizím daří stanovené cíle plnit.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. je ekonomicky řízena v souladu s organizační strukturou, přičemž základním 
účetním útvarem je hospodářské středisko. V ekonomickém informačním systému jsou důsledně odděleny vý-
nosy a náklady za jednotlivé divize a rovněž jsou sledovány finanční zdroje vytvořené příslušnou divizí sloužící 
pro investiční činnost.

Z pohledu financování investičních výdajů vytváří společnost fond rozvoje, který je interně rozdělován na dílčí 
části:

	 •		fond	rozvoje	správy	společnosti

	 •	fond	rozvoje	úseku	Komunální	služby

	 •	fond	rozvoje	divize	Vodohospodářské	služby

	 •	fond	rozvoje	divize	Energetické	služby

	 •	fond	rozvoje	úseku	Rekreační	služby

Příjmem každého z uvedených fondů je provozní zisk. Každá divize dále disponuje s odpisy vztahujícími se 
k  majetku, se kterým hospodaří. Společnost zajišťuje zpracování plánů investic pro každou dílčí část fondu 
rozvoje.

NÁZEV VÝNOS NÁKLADY HV POROVNÁNÍ

PLÁN  
2018

SKUtEČNOSt 
2018

PLÁN  
2018

SKUtEČNOSt 
2018

PLÁN  
2018

SKUtEČNOSt 
2018 %

Správa   2 623      4 007      2 623      4 007      -      -    

Služby   72 552      74 871      71 736      72 403      816      2 467      302,33    

z toho KS   47 802      46 496      45 726      43 144      2 076      3 350      161,37    

z toho RS   24 750      28 362      26 011      29 246    - 1 261    - 884      129,90    

VS   56 887      61 349      50 824      54 158      6 063      7 190      118,59    

ES   44 361      46 149      39 315      40 364      5 046      5 784      114,63    

z toho FVE   11 277      13 121      7 009      8 298      4 268      4 823      113,00    

tEPVOS 
CELKEm   176 425      186 375      164 498      170 934      11 926      15 442      129,48    
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INVEStICE měStSKÉ SPOLEČNOStI tEPVOS V ROCE 2018
Celkové investice za rok 2018 z rozpočtu městské společnosti TEPVOS byly ve výši cca 78 mil. Kč.  Investovalo se 
ve všech divizích společnosti, ale zejména v divizi rekreačních služeb, kde proběhla rekonstrukce letního Aqua-
parku. Na tuto rekonstrukci společnost TEPVOS, spol. s r.o. čerpala v roce 2018 úvěr od KB a.s. ve výši 30 mil. Kč. 

•	 Správa	společnosti		 	 0	mil.	Kč

•	 divize	Služby		 	 	 35,4	mil.	Kč

Z toho:

•	 úsek	Komunální	služby	 	 7,5	mil.	Kč

•	 úsek	Rekreační	služby	 	 27,9	mil.	Kč

•	 divize	Vodohospodářské	služby	 40,4	mil.	Kč	

•	 divize	Energetické	služby	 	 2,3	mil.	Kč

 

Městská společnost TEPVOS investuje do svěřeného majetku pro dlouhodobou udržitelnost a rozvoj svých 
aktivit a poskytovaných služeb. Především občané města Ústí nad Orlicí jsou naši zákazníci a naším cílem je 
jejich spokojenost.
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K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č.370                                             
Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou 
 

 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

společnosti TEPVOS, spol. s r.o.  
o účetní závěrce za rok 2018 

 
 

Městu Ústí nad Orlicí – jedinému společníku společnosti TEPVOS, spol. s r.o.   
 
 
Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TEPVOS, spol. s r.o. („Společnost“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, 
výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za 
rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace o společnosti TEPVOS spol. s r.o., 
IČ 259 45 793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí .  
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti 
k 31.12.2018  a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 
v souladu  s českými účetními předpisy. 
 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.   
 
Společnost je dle právních předpisů povinna sestavit výroční zprávu, jejíž součástí má být 
ověřována účetní závěrka. Auditor obdržel před datem vydání zprávy auditora úplnou výroční 
zprávu. Výrok k účetní závěrce byl bez výhrad. Auditor ve výroční zprávě neidentifikoval 
žádnou významnou nesprávnost.  
 
 
Odpovědnost vedení Společnosti za účetní závěrku 
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 



str. 24

20
18

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy společníci plánují zrušení Společnosti nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost než tak učinit. 

 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Našim cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný posudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností:      
o Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a v hodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody), 
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol 
vedením společnosti. 

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 
systému.  

o Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti Společnost uvedla v příloze účetní závěrky.  

o Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
vedením Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali 
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě. 

o Vyhodnotit celkem prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení. 
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Naší povinností je informovat vedení Společnosti, mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
 
 
 
Zprávu vydala 

 
Auditorská společnost 

 
 K KREDIT s. r. o. 

 
Sídlo 

 
 Na roli 25,  466 01  Jablonec nad Nisou 

 
Evidenční číslo auditorské společnosti 

 
 370 

Jméno o příjmení auditora, který byl 
auditorskou společností určen jako 
odpovědný za provedení auditu 
jménem auditorské společnosti jako 
„statutární auditor odpovědný za audit, 
na jehož základě byla zpracována tato 
zpráva nezávislého auditora“   

 
  
 
Ing. Renata Janečková 

 
 
Evidenční číslo statutárního auditora 1641 
 
 
Datum zprávy auditora 2.května 2019 
 
Podpis auditora 
 

 
 

 
 
 
Razítko společnosti 
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ZprÁVA O VZTAZÍCH MEZI prOpOJENÝMI OSOBAMI
VYHOtOVENA DNE 18. BřEZNA 2019

Ovládající osoba: město Ústí nad Orlicí
   se sídlem Městského úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
   zastoupené:
   Petrem Hájkem  - starostou města Ústí nad Orlicí
   IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

Ovládaná osoba:  tEPVOS, spol. s r.o.
   se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí,
   zastoupená:
   Ing. Martinem Pirklem – jednatelem 
   Ing. Václavem Knejpem – jednatelem
   IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793
   Společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci  
   Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Na základě povinnosti dané obchodním zákoníkem podáváme zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, 
tedy o obchodních vztazích k osobě ovládající, ovládané a ostatním propojeným osobám. V účetním období 
2018 ani v předcházejících účetních obdobích neuzavřela společnost TEPVOS, spol. s r.o. smlouvu ovládací ani 
smlouvu o převodu zisku.

Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou
Město Ústí nad Orlicí je jediným společníkem obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Rada města Ústí nad Orlicí roz-
hoduje za jediného společníka při svých jednáních na základě usnesení Rady města Ústí nad Orlicí. V roce 2018 
Rada města Ústí nad Orlicí při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti 
TEPVOS, spol. s r.o. jednala celkem čtyřikrát. 

termíny, kdy Rada města Ústí nad Orlicí rozhodovala za jediného společníka, byly tyto:
•	 26.	3.	2018	 	–	 	usnesení	RM	č.	115
•	 18.	6.	2018		 	–	 	usnesení	RM	č.	122
•	 1.	10.	2018	 	–	 	usnesení	RM	č.	129
•	 17.	12.	2018	 	–	 	usnesení	RM	č.	4

Do působnosti rozhodování jediného společníka patří: 
a) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,
b) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,
c) jmenování a odvolání prokuristy společnosti,
d) přistoupení nového společníka,
e) rozhodování o zrušení společnosti,
f ) změny a doplňky zakladatelské listiny,
g) schvalování roční účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo krytí ztráty,
h) rozhodování o použití rezervního fondu společnosti,
i) jmenování auditorů společnosti, stanovení a schvalování koncepce podnikání společnosti,
j) zvýšení či snížení základního kapitálu,  
k) rozhodování o vnitřní organizaci společnosti a jejich změnách,
l) zaujetí stanoviska a přijetí usnesení ke zprávě jednatelů,
m) udělení souhlasu k úkonům jednatelů, které podléhají předchozímu nebo následnému souhlasu valné hromady,
n) rozhodování o dalších otázkách, které jsou valné hromadě ze zákona vyhrazeny.
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SMLuVNÍ VZTAHY
Smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí (popř. jeho příspěvkovými organizacemi) a společností TEPVOS, spol. s 
r.o. je možno rozdělit těchto skupin:  TEPVOS je dodavatelem služeb, TEPVOS je odběratelem služeb a ostatní 
typy smluv.

A) tEPVOS VYStUPUjE jAKO DODAVAtEL
a) smlouvy o zajišťování komunálních služeb pro Město Ústí nad Orlicí
b) smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť
c) smlouvy týkající se dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (nejsou zde uváděny, ale jsou 
vedeny v samostatné evidenci podle odběrných míst)
d) smlouvy o dávce a odběru tepelné energie včetně cenových ujednání (nejsou zde uváděny, ale jsou 
vedeny v samostatné evidenci podle odběrných míst)
e) smlouvy nájemní provozního majetku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. sloužícího městu Ústí nad 
Orlicí a jeho občanům

B) tEPVOS VYStUPUjE jAKO ODBěRAtEL
f ) smlouvy nájemní za účelem provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace veřejné   
 osvětlení a tepelné hospodářství) a stavby FVE

C) OStAtNÍ SmLOUVY
g) smlouvy o zřízení věcných břemen za účelem uložení sítí
h) smlouvy o uspořádání budoucích vlastnických vztahů nákup pozemků a staveb budoucího sídla 
společnosti a divize komunálních služeb
i) smlouvy o reklamě sloužící podpoře TEPVOS, spol. s r.o. a k informovanosti zákazníků
j) smlouvy podporující budování bytové výstavby podporou rozvoje infrastruktury 
k) smlouva o převodu investorství, mandátní smlouvy

AD A)

Smlouvy týkající se zajišťování služeb pro Město Ústí nad Orlicí jsou sjednány v souladu s obchodním zákoní-
kem za ceny v regionu obvyklé.

Smlouvy o poskytnutí dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť byly v předcházejících letech uza-
vírány na kalendářní rok, konečná výše dotace byla stanovena na základě průkazně doloženého hospodaření 
sportoviště za podmínky dodržení maximální hospodárnosti provozu. V roce 2008 byla na základě rozhodnutí 
RM uzavřena nová dotační smlouva s dlouhodobou platností, která stanovuje dotaci ve výši rozdílů mezi prů-
měrnými výnosy a průměrnými náklady za předchozích 5 let, sníženou o částku 1,000.000,- Kč. Negarantuje tak 
krytí finanční ztrátovosti sportovišť v plné výši. Smlouva však umožňuje požádat o doplatek dotace na základě 
zdůvodněné žádosti. 

Smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod jsou smlouvy typizované, pro všechny odběratele 
shodných parametrů a obchodních podmínek. Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle 
pravidel stanovených v cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.

Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie jsou rovněž uzavírány se všemi odběrateli za obdobných 
obchodních podmínek, přičemž pro stanovení ceny se řídíme Vyhláškami Energetického regulačního úřadu.

Smlouvy nájemní provozního majetku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. sloužícího Městu Ústí nad Orlicí a jeho 
občanům jsou stanoveny ve výši, která má zajistit jeho obnovu (jedná se zejména o pronájem kontejnerů na 
tříděný odpad).
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AD B)
Smlouvy nájemní za účelem provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace veřejné osvětlení a 
tepelné hospodářství) jsou stanoveny ve výši odpovídající požadavkům Města Ústí nad Orlicí. Stanovená výše 
nájemného má sloužit Městu Ústí nad Orlicí k obnově tohoto majetku. Nově byla uzavřena nájemní smlouva 
na pozemky sloužící k výstavbě FVE

 

AD C)
Smlouvy o reklamě jsou stanoveny ve výši, které odpovídají cenovým nákladů za její pořízení a cenám obvyk-
lým za tuto službu v regionu. 

Smlouvy o zřízení věcných břemen za účelem uložení inženýrských sítí jsou stanoveny ve výši určené Městem 
Ústí nad Orlicí. 



str. 45

20
18

SmLUVNÍ StRANA IČO / RČ PřEDmět SmLOUVY DAtUm
UZAVřENÍ

SmLOUVY NA ZřÍZENÍ VěCNÝCH BřEmEN

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 547/2, 547/24 - "Obnova - vodovod Na Tiché 
Orlici"

5.2.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 1201/2, 1202/3 - "Obnova - vodovod Pod 
Lesem"

5.2.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 465/23, 1273/1, 1365/2 - "Obnova - vodovod 
Třebovská"

12.2.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 58, 59, 63/2, 66/2, 1321/2, 1404/1 - "Přeložka 
vodovodu ul. Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok"

15.2.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 23, 81/3, 986/21, 986/23, 1283/8, 1321/2 - 
"Odlehčovací komora a odlehčovací stoka v ul. Třebovská"

5.4.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 80/6, 1283/8, 1321/2 - "Obnova - vodovod 
Třebovská - Pivovarská (mezi č.p. 295 a 298), z PE63

22.5.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 400/3, 421/2, 1088/1, 1088/2, 1088/6, 1136 v 
k.ú. Knapovec - "Obnova výtlačného a zásobovacího vodovodního řadu 
z VDJ Knapovec"

22.5.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 2193/1, 2193/5, 2193/9, 2470/2 v k.ú. Ústí 
nad Orlicí - "Rekonstrukce městského vodojemu - vodovodní přípojka"

22.6.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o zřízení  - p.p.č. 2353/4, 2353/12, 2530/1, 2532 v k.ú. Ústí nad 
Orlicí - "Zkapacitnění a rekonstrukce vodovodu v M.R.Štefanika"

24.8.2018

SMLOuVY uZAVŘENÉ V rOCE 2018

SmLUVNÍ StRANA IČO / RČ PřEDmět SmLOUVY DAtUm
UZAVřENÍ

SmLOUVY RůZNÉ

město Ústí nad Orlicí 00279676 Dodatek č. 7 - Smlouvy o dílo č. 203004 - Sběrný dvůr ze dne 25.2.2003 3.1.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálního odpadu

1.2.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Dodatek č. 1 - k Příkazní smlouvě o zadávání veřejných zakázek - "Dodáv-
ka plynu pro město Ústí nad Orlicí a jím zřízené org. na rok 2019 a 2020" 
ze dne 29.11.2017

28.2.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 203001 - údržba komunikací ze dne 
25.2.2003

23.4.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Kupní smlouva č. 71/2018 o dodávce a odběru tepelné energie - kotelny 
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí

12.6.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Dodatek č. 4 - ke Smlouvě o nájmu souboru hmotného majetku určeného 
k provozování tepelného hospodářství ze dne 22.12.2004

25.6.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o dílo č. ORM/1826/1/2018 - "Dešťová kanalizace Oldřichovice" 28.6.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Příkazní smlouva - provedení zadávacího řízení "Dodávka elektřiny pro 
město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na 

18.9.2018

Kabelová televize Ústí nad 
Orlicí s.r.o.

47471581
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti dat (přenos dat) č. 
2/2005 ze dne 31.12.2004

19.9.2018
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město Ústí nad Orlicí 00279676 Příkazní smlouva - správa nemovitostí 2.11.2018

Nadační fond ZELENÉ OUS-
tÍ

28827007 Darovací smlouva 8.11.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo č. ORM/1826/1/2018 - "Dešťová kanalizace 
Oldřichovice" ze dne 28.6.2018

22.11.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o využití sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálního odpadu

21.12.2018

město Ústí nad Orlicí 00279676
Dodatek č. 1 - Smlouvy o výpůjčce ze dne 1.4.2015 - "Dovybavení Sběrné-
ho dvora + Mecalac"

21.12.2018

SmLOUVY O ZAjIŠtěNÍ REKLAmY

mateřská škola Ústí nad Or-
licí, Černovír 96

75017717 Smlouva o pronájmu - umístění reklamní plochy 2.1.2018

mateřská škola Lentilka 
Ústí nad Orlicí, Heranova 
1348

75017393 Smlouva o pronájmu - umístění reklamní plochy 2.1.2018

mateřská škola u skřítka ja-
sánka, Ústí nad Orlicí, Neru-
dova 136

75017555 Smlouva o pronájmu - umístění reklamní plochy 2.1.2018

mateřská škola Klubíčko 
Ústí nad Orilcí, Dělnická 67

75017318 Smlouva o pronájmu - umístění reklamní plochy 2.1.2018

mateřská škola Ústí nad Or-
licí, Sokolská 165

75018284 Smlouva o pronájmu - umístění reklamní plochy 2.1.2018

mateřská škola Ústí nad Or-
licí, Na Výsluní 200

75017237 Smlouva o pronájmu - umístění reklamní plochy 2.1.2018

mateřská škola Ústí nad Or-
licí, Pod Lesem 290

75017474 Smlouva o pronájmu - umístění reklamní plochy 2.1.2018

KLUBCENtRUm v Ústí nad 
Orlicí

00485195 Smlouva o zajištění veřejné prezentace - festival Kocianovo Ústí 2018 16.4.2018

KLUBCENtRUm v Ústí nad 
Orlicí

00485495 Smlouva o zajištění reklamy 26.6.2018
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Z hlediska doby trvání uzavírá společnost TEPVOS, spol. s r.o. s Městem Ústí nad Orlicí smlouvy dlouhodobé 
a krátkodobé.

Dlouhodobé smlouvy se uzavírají pro zajišťování komunálních služeb pro město Ústí nad Orlicí, pro zajištění 
ztrátových provozů sportovišť, pro zajištění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, pro zajištění 
dodávky a odběru tepelné energie. Dále jsou uzavírány nájmy za účelem provozování technické infrastruktury 
(vodovod, kanalizace veřejné osvětlení a tepelné hospodářství) a nájmy provozního majetku společnosti 
TEPVOS sloužícího městu Ústí nad Orlicí a jeho občanům (např.: kontejnery na tříděný odpad). K  těmto 
smlouvám jsou podle potřeby uzavírány dodatky, jejichž obsahem jsou nejčastěji změny rozsahu dodávek, 
prací a služeb a s tím spojené změny cen a doby platnosti.
Nemalou skupinou smluv jsou smlouvy, jejichž registrace je prováděna Katastrálním úřadem. Jsou to smlouvy 
o zřízení věcných břemen za účelem uložení sítí a smlouvy o uspořádání vlastnických vztahů nákup pozemků 
a staveb budoucího sídla společnosti a divize komunálních služeb.
Jednorázové úkoly jsou prováděny na objednávky, případně při větším objemu služeb a prací jsou uzavírány 
příslušné smlouvy.
Společnost TEPVOS, spol. s r.o. uzavírá smlouvy na dodávky služeb i s organizacemi, ve kterých má Město Ústí 
nad Orlicí majetkovou účast s rozhodujícím vlivem:

• Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.

• Bytové družstvo v Ústí nad Orlicí

• Základní školy, mateřské školky a školní jídelna

• Domov důchodců Ústí nad Orlicí

• Centrum sociální péče Města Ústí nad Orlicí

• Ubytovna Dukla

• Domov pro děti a mládež se speciální péčí Ústí nad Orlicí

• Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

• KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

• Městská knihovna Ústí nad Orlicí

• Nadační fond Zelené Oustí

Smlouvy mezi společností Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. a společností TEPVOS jsou uzavřeny za 
účelem poskytování služeb v oblasti přenosu dat a přístupu na internet za obvyklé ceny stanovené ceníkem 
Kabelové televize.
S organizací KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí je uzavírána Smlouva o reklamě za ceny, které jsou stanoveny ve 
výši, odpovídají cenovým nákladům za její pořízení a cenám obvyklým za tuto službu v regionu.
S Bytovým družstvem v Ústí nad Orlicí a ostatními městskými organizacemi jsou uzavírány smlouvy zejména 
týkající se zajištění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod a pro zajištění dodávky a odběru tepelné 
energie. 
Pro školy a ostatní organizace města TEPVOS zajišťuje zejména dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod 
a pro zajištění dodávky a odběru tepelné energie. 
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