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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové,
více než jedna pětina obyvatel České republiky, přes 20% populace, žije v pěti největších českých městech: Pra-
ze, Brně, Ostravě, Plzni a Liberci. Kromě nich žije podstatná část populace i ve městech, kterým tady, ve střední 
Evropě, říkáme velká – tedy mají více než 40 000 obyvatel. Některá z nich jsou krajská, jako Olomouc nebo 
Pardubice, jiná jen okresní – třeba Karviná nebo Chomutov. Těch pět největších a řada velkých měst působí na 
ostatní území jako vysavač – nasávají z okolí, tedy „z venkova“ lidské zdroje, jak se dnes moderně říká – prostě 
lidi. Hlavní důvody, proč je lidé vyhledávají, jsou pohodlí a jistota. Přesto naši zaměstnanci i ostatní obyvatelé 
Ústí nad Orlicí žijí tady, na menším městě uprostřed venkova. A jako obyvatel velkého města jim to docela zá-
vidím. Tady v Ústí mají většinu spolužáků, s nimiž chodili do školy, tady v Ústí neznají sice možná každý kámen, 
ale rozhodně každou ulici. Tady v Ústí jsou prostě doma. A řada z nich pracuje u nás - v městské společnosti 
TEPVOS, spol. s r.o. Společnost TEPVOS patří městu – a pracuje pro město, pro všechny jeho obyvatele. Získává 
a přivádí vodu, odvádí splašky; vyrábí a rozvádí teplo; stará se o údržbu veřejného prostoru i dopravních komu-
nikací; nabízí sportovní, rekreační a relaxační vyžití. Snaží se udělat obyvatelům Ústí nad Orlicí život bezpečný, 
pohodlný a příjemný – aby se za bezpečím, pohodlím a rekreací nemuseli stěhovat do Pardubic, do Hradce 
Králové nebo do Prahy. 
Jsem rád, že v městské společnosti TEPVOS můžeme přispívat k tomu, aby lidé tady v Ústí zůstávali. Aby za 
vodu a teplo mohli platit méně než v řadě jiných měst. Nebo aby si mohli vybrat, zda chtějí do sauny, do �t-
centra, do vody či jen k vodě – a aby kvůli tomu nemuseli cestovat desítky kilometrů nebo se někam stěhovat. 
Protože naši zákazníci, obyvatelé Ústí nad Orlicí, jsou těmi, kdo našemu městu a naší práci dávají smysl. To pro 
vás tady jsme! A vůbec nezáleží na tom, jestli do té práce pro město někteří dojíždíme odjinud!

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

V Ústí nad Orlicí, dne 22. května 2017



str. 4

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Den zápisu:    27. 12. 2000
Obchodní �rma:    TEPVOS, spol. s r.o.
Sídlo:     562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
Identi�kační číslo:   25945793
Daňové identi�kační číslo:  CZ 25945793
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným

VÝŠE VKLADU KAŽDÉHO SPOLEČNÍKA A ROZSAH SPLÁCENÍ
Město Ústí nad Orlicí
Identi�kační 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. 2016 : 570 955 000 Kč

NAVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
Základní kapitál zapsaný při založení                   200 000 Kč

Základní kapitál po prvním navýšení   455 521 000 Kč
(Notářský zápis č. NZ 156/2001, N 168/2001 ze dne 16. 8. 2001)

Základní kapitál po druhém navýšení   484 022 000 Kč
(Notářský zápis č. NZ 326/2001, N 341/2001 ze dne 12. 12. 2001)

Základní kapitál po třetím navýšení   549 912 000 Kč
(Notářský zápis č. NZ 251/2001, N 243/2001 ze dne 1. 10. 2002)

Základní kapitál po čtvrtém navýšení   550 087 000 Kč
(Notářský zápis č. NZ 103/2003, N 106/2003 ze dne 23. 5. 2003)

Základní kapitál po pátém navýšení   558 077 000 Kč
(Zápis ze dne 24. 2. 2011)

Základní kapitál po šestém navýšení   558 155 000 Kč
(Zápis ze dne 18. 7. 2013)

Základní kapitál po sedmém navýšení   570 955 000 Kč
(Zápis ze dne 12. 11. 2013)

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

Stav k 31. 12. 2016
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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:
ve složení od 5. dubna 2016 
Předseda dozorčí rady:     Ing. Martin Mejdr
Místopředseda dozorčí rady:   Ing. Rudolf Jonák   
Členové dozorčí rady:    Vojtěch Procházka    
     RSDr. Jaroslav Fišer   
     Ing. Zdeněk Bílý
ve složení do 4. dubna 2016  
Předseda dozorčí rady:     Ing. Jaroslav Řeháček  
Místopředseda dozorčí rady:   Ing. Rudolf Jonák 
Členové dozorčí rady:    Vojtěch Procházka 
     RSDr. Jaroslav Fišer 
     Ing. Martin Mejdr

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI: 

jednatel společnosti:    Ing. Václav Knejp
      působí od 1. srpna 2008
     vzdělání: VŠ chemicko - technologická Praha

jednatel společnosti:    Ing. Martin Pirkl
      působí od 1. srpn. 2013
     vzdělání: ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta

vedoucí ekonomického úseku:  Hana Janderová 
      zaměstnána od 1. května 2008 do 31. prosince 2016
     vzdělání: SPŠ Č. T., SOŠ soc. právní Česká Třebová

ředitel divize Služby:    Ing. Petr Hovádek
      zaměstnán od 1. září 2011
     vzdělání: ČVUT- fakulta stavební Praha 

ředitel divize Vodohospodářské služby:  Michal Kaválek, DiS.
      pověřen vedením divize od 1. března 2016
      zaměstnán od 1. října 2014
     vzdělání: VOŠS a ISŠS ve Vysokém Mýtě

     Ing. Iveta Doležalová
      zaměstnána od 2. července 2001 do 29. února 2016
     vzdělání: ČZU Praha – Provozně ekonomická fakulta

ředitel divize Energetické služby:   Ing. Jiří Drábek
      zaměstnán od 3. prosince 2001 
      vzdělání: ČVUT Praha
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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 �rmy 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

1. 4. 2001 – převzetí činnosti Technických služeb města Ústí nad Orlicí

1. 7. 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, certi�kace ISO 9001 a 14001

2005 – zahájení prací na skupinovém projektu Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky (který nyní pokra-
čuje 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 společnos-
ti do nově zrekonstruovaných prostor Královéhradecká 1566

2016 – projekční příprava rekonstrukce objektů Rekreačních služeb – Aquapark, Sauna, Zimní stadion, vyhod-
nocení priorit a stanovení cílů; stabilizace dodávek pitné vody v Knapovci a zahájení rekonstrukce knapovec-
kého vodojemu za účelem zajištění dostatečné kapacity pro potřeby místních obyvatel
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PROFIL MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI
DIVIZE SPRÁVA SPOLEČNOSTI

Ekonomický úsek - zajišťuje ekonomický plán společnosti, vedení účetnictví, �nanční 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. Pro platbu je určená pokladna společnosti TEPVOS, ve které je možné uhradit i poplatky 
pro Město Ústí nad Orlicí. Zákaznické centrum poskytuje platbu místních poplatků a nájmů hrobových míst, 
evidenci odběratelů vody, hřbitovní agendu, příjem objednávek a podávání informací zákazníkům. Od roku 
2016 provoz obchodní kanceláře Pražské plynárenské. 

Správa bytů – správa bytových jednotek pro společenství vlastníků

Investiční úsek – technická dokumentace projektů, vytyčování sítí, technická podpora, správa sítí, 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
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 stanoviště mobilních kontejnerů, svoz 
odpadkových košů a výlep plakátů na reklamní plochy.

Rok 2016 můžeme pro úsek KS považovat za úspěšný. Byť se nepodařilo zcela splnit plánované tržby (vynechání 
jednoho kola seče travnatých pozemků a nižší tržby z výkonu zimní údržby), skutečný hospodářský výsledek 
byl vyšší než plánovaný, což bylo především vlivem úspor na straně nákladů.  

V rámci areálu KS jsme dokončili výstavbu haly na inertní materiál, takže jsme mohli ke konci roku opustit 
pronajaté prostory v areálu bývalého závodu Prefa. Dokončena byla přestavba zadní haly „C“ na truhlářskou 
dílnu, která by měla být v první polovině roku 2017 zkolaudována.

Z hlediska investic byla většina akcí zaměřena na výstavbu nového veřejného osvětlení. Bylo vybudováno 60 
světelných bodů. Započata byla též výstavba vlastní čerpací stanice, jedná se o nadzemní výdejní místo pro 
čerpání motorové nafty, která tvoří majoritní palivo strojů a mechanizace KS.

Dále jsme započali s obměnou již dožívajícího vozového parku. Byl pořízen nový nákladní automobil s nosičem 
kontejnerových nástaveb značky Scania, byla obměněna dálkově ovládaná svahová sekačka Spider a zakoupen 
minibagr JCB 8018, jehož služeb se hojně využívá právě při budování nového VO. Dále pokračuje ve spolupráci 
s Úřadem práce projekt zaměstnání VPP, kdy byl počet pracujících rozšířen na současný stav 10 osob.
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ÚSEK REKREAČNÍ SLUŽBY (RS) 
vedoucí úseku Rekreační služby – Bc. Veronika Krajová

Adresa RS: Polská 1360, Ústí nad Orlicí, 562 01
Telefon: 465 524 254, 737 475 646
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 městského rekreačního a sportovního 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 a Skateparku.

Také úsek Rekreačních služeb splnil v roce 2016 plánované ukazatele hospodaření. Mírně byla překročena výše 
plánovaných a tržeb, a to i přes propad tržby z aquaparku, který byl zapříčiněn chladnějším letním obdobím.

Jak již je v tomto úseku tradicí, uspořádali jsme na všech střediscích Rekreačních služeb velké množství 
akcí, mezi kterými bychom chtěli vyzvednout Okresní plaveckou ligu škol, turnaj ve vodním pólu a soutěž o 
nejrychlejšího plavce KPB Ústí nad Orlicí. Všechny tyto aktivity jsou zaměřeny na pravidelné návštěvníky z Ústí 
nad Orlicí a blízkého okolí.

Pokračujeme s projektem „Městská karta“. Městská karta slouží coby elektronická peněženka pro vstup do všech 
rekreačních zařízení městské společnosti TEPVOS a pro platbu v městských parkovacích automatech. Zdárně se 
rozběhlo použití Městské karty, co by identi�kačního media pro vstup do sběrného dvora, což omezilo počet 
neoprávněných uživatelů tohoto zařízení.

Krytý plavecký bazén 
je prostorem pro plavecké aktivity základních a 
mateřských škol, rodičů s dětmi a zájemců o kondiční 
plavání. V roce 2016 jsme částečně obměnili a 
hlavně posílili personální obsazení instruktorů 
plavecké školy a plavání kojenců a batolat (dětí od 3 
měsíců do 6 let). Výběrem těchto nových pracovnic 
a uceleným zvyšováním kvali�kace, se nám podařilo 
tyto kurzy dostat na vysokou, nadstandardní 
úroveň, o čemž svědčí neustále se zvětšující zájem 
o tyto aktivity.
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, Mikulášské odpoledne, soutěž dětí „Žabka 
Katka“ a mnoho dalších.

Sportovní Centrum RIO 
nabízí moderní metody zpevňování těla. Po zdařilé 
obměně trenažérů pro tzv. Indoorcycling (skupinové 
cvičení na stacionárních kolech), jsme přistoupili 
i k výměně dosluhujících strojů pro Hiking (chůze 
na nakloněné plošině, která se pohybuje vahou 
vlastního těla). Výměna strojů měla pozitivní dopad 
na návštěvnost centra, která po 5 letech úbytku 
návštěvníků, poprvé vykázala vzestupnou tendenci 
v návštěvnosti. 
Nadále probíhá cvičení na TRX (zavěšené popruhy 
určené pro posilování), na podložkách Flowin 
(kluzná podložka určená pro pomalý pohyb a 
zpevnění vnitřního svalstva).  Nově jsme zavedli i 
kruhové tréninky a znovu otevřeli cvičení �tboxu.
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Aquapark 

letní koupaliště v blízkosti řeky Tiché Orlice. Letní 
sezóna v roce 2016 navázala na tradici ne příliš 
vydařeného počasí let 2012 -2014. Časté výkyvy 
počasí se velmi negativně odrazily na počtu 
návštěvníků, který nedosáhl ani poloviny počtu 
roku 2015.

Opět jsme připravili mnoho doprovodných akcí – 
animační programy, barmanskou show, letní jízdu 
s rádiem Černá hora, noční koupání, tradiční turnaj 
v beach volejbale a osvědčená setkání s Hasičským 
záchranným sborem a Policií ČR.

V roce 2016 jsme dobudovali „Hřiště pro všechny“ 
zahrnující kurt určený pro většinu míčových her, 
lezeckou stěnu pro bouldering, a workoutovou 
posilovnu. Zároveň jsme odkoupili areál minigolfu, 
což spolu s hřištěm vytvořilo velmi ucelený komplex 
pro sportovní a vyžití a aktivní relax.

Zimní stadion

 v roce 2016 jsme převzali záštitu nad turnajem v 
hokeji neregistrovaných hráčů s názvem TEPVOS 
CUP. Dále jsme vyčlenili hodiny „Hokeje pro 
příchozí“. Pro zkvalitnění údržby ledu jsme zakoupili 
repasovanou rolbu Okaymatic. Zimní stadion je 
stále využíván také v letním období, především pro 
In - line bruslení a stále populárnější �orbal. 

SAUNA 

se těší velké návštěvnosti, která má od roku 
2013, kdy sauna prošla rozsáhlou rekonstrukcí, 
vzestupnou tendenci. Rozšířena byla i provozní 
doba o víkendové dny a státní svátky. V sauně 
probíhá pravidelné „Saunování s rituály“, které si 
našlo velké množství stálých návštěvníků.

Pokračuje projekt - saunování pro děti mateřských 
škol pod vedením saunové instruktorky. S 
otevřením provozní doby o víkendech a svátcích 
jsme se bohužel dostali již na samou hranu kapacity 
sauny a již další zvyšování není možné.  

Skatepark 

největší krytá skateboardingová hala v ČR.  Moderním 
zařízení pro netradiční sporty, provozován je 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
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)

Posláním divize je výroba a rozvod pitné vody a 
odvádění a čištění odpadních vod v obci Ústí nad Orlicí. 
Dalším úkolem je likvidace odpadních vod ze septiků a 
jímek od občanů obce a z blízkého okolí. Divize také zajišťuje výrobu elektrické energie spalováním bioplynu, 
který vzniká jako vedlejší produkt v procesu čištění odpadních vod.

Cílem divize je zajistit kvalitní, cenově dostupnou dodávku pitné vody a plynulé odvádění a čištění 
odpadních vod pro občany města.

Na vodovody pro veřejnou potřebu provozované městskou společností TEPVOS, spol. s r.o. je celkem napojeno 
cca 14 489 obyvatel, na kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistírnu odpadních vod je napojeno celkem cca 
13 579 obyvatel. Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. provozuje cca 82 km vodovodních řadů a cca 74 km 
kanalizačních stok (z toho cca 11,5 km v Dlouhé Třebové). V roce 2015 bylo dodáno cca 633 tis. m3 pitné vody 
a vyčištěno cca 1 813 tis. m3 odpadní vody (splaškové + srážkové vody).

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK.

V roce 2016 bylo realizováno celkem 18 investičních akcí. Mezi nevětší investiční akci na vodovodní síti patří 
obnova vodovodu v ul. ČSA obě tlaková pásma. Celkem se jedná o obnovu vodovodu v  délce 938m. Dále byla 
zahájena výstavba vodojemu o celkovém objemu 150m3 v Knapovci. Vodojem by měl být dokončen dle plánu 
30. 6. 2017. Dokončením stavby vodojemu by měla být zajištěna dostatečná kapacita vody i v období zvýšené 
spotřeby vody.

Mezi největší investiční akce zahájené v roce 2016 se dá bezpochyby považovat výstavba odlehčovací 
komory na kanalizaci v ul. Třebovská v Hylvátech. Dokončení stavby odlehčovací komory předpokládáme v 
druhé polovině roku 2017. Po dokončení odlehčovací komory by měl být vyřešen problém se zaplavováním 
nemovitostí v ul. Třebovská vzdutím vody při přívalových deštích.

Dále bylo provedeno celkem 20 oprav na vodovodním potrubí. Velká část poruch byla odhalena za pomocí 
korelátoru, který byl pro tyto účely pořízen na konci roku 2015.

Díky vynaložení nemalých �nančních prostředků na obnovu infrastruktury a odhalení mnoha poruch se nám v 
roce 2016 podařilo snížit ztrátu na vodovodním potrubí na 15,4%. Tuto hodnotu se v následujícím roce budeme 
snažit udržet, popřípadě jí ještě snížit.

ZTRÁTA VODY V JENOTLIVÝCH LETECH
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DIVIZE ENERGETICKÉ SLUŽBY (ES) 
Adresa: Mazánkova 75, Ústí nad Orlicí, 562 06
Telefon: 777 673 355
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 33 kotelen o celkovém instalovaném výkonu 24 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 10 zaměstnanců, dosahuje hodnoty mil. Kč. Na 
kotelně Mazánkova 75 a Okružní 517 jsme umožnili společnosti ČEZ Energo instalovat kogenerační jednotky 
na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Vyrobené teplo z těchto jednotek společnost TEPVOS, spol. s r.o. 
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 na budovách společnosti. 

Městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. – divize Energetické služby je členem Asociace dodavatelů tepla a 
technologií – ADTT.

V minulých letech byla dokončena dle závazku z uzavřeného memoranda rekonstrukce všech větších kotelen 
provozovaných společností TEPVOS, spol. s r.o. Postupně, i v roce 2016, se provádí rekonstrukce ostatních 
(menších) domovních kotelen, především tam, kde by provoz kotelny nezaručoval plynulou a bezpečnou 
výrobu tepla.

První obnovy v roce 2016 se dočkala kotelna v bytovém domě Mazánkova 683. Provedla se výměna kotlů, včetně 
teplovodního potrubí, dále potom výměna elektrorozvaděče a vybudování nového přístupového schodiště do 
kotelny. Nově byly také instalovány komunikační prostředky, které podávají zprávy o případných poruchových 
stavech. Komunikátory se osvědčily na jiných menších kotelnách. Rekonstrukcí kotelny bylo dosaženo kromě 
zajištění bezpečné a plynulé dodávky tepla i zvýšení účinnosti výroby a snížení ztrát při výrobě tepla. Cena akce 
354,5 tis. Kč.

Druhá rekonstrukce technologií pro výrobu tepla se odehrála v kotelně bytového domu Sokolská 215. Kotelnu 
máme pronajatu od Města Ústí nad Orlicí, rekonstrukce byla realizována se souhlasem majitele jako technické 
zhodnocení pronajatého majetku. Cena akce 311 tis. Kč.

Poslední třetí rekonstrukce provedla v domě Pivovarská 40. I tuto kotelnu máme pronajatu od Města Ústí nad 
Orlicí. Rekonstrukce kotelny zahrnovala výměnu kotlů, včetně teplovodního potrubí a vybudování nového 
odvodu spalin z nerezových prvků. Nově byly také instalovány komunikační prostředky, které podávají zprávy 
o případných poruchových stavech. Cena akce 320 tis. Kč.

Pro rok 2017 se připravuje rekonstrukce kotelny Dukelská 300, na kterou je napojen objekt bývalé ubytovny a 
pomocí teplovodních rozvodů i další dva bytové domy. V plánu je také i rekonstrukce kotelny v objektu T. G. M. 
184, zde teplovodními rozvody je zásobován i vedlejší bytový dům. Dále bude zahájena projekční příprava pro 
posledního starého kotle na kotelně Mazánkova 75. Jedná se o kotel, který po většinu roku slouží jako záložní 
kotel. V plánu je rovněž zpracování projektové dokumentace na výměnu kotle na Aquaparku.
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EKONOMICKÉ ÚDAJE
EKONOMIKA SPOLEČNOSTI V ROCE 2016
V roce 2016 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního rejstříku nezměnila. 
Společnost TEPVOS, spol. s r.o. měla k 31. 12. 2016 vlastní kapitál ve výši 673 339 tis. Kč. Navýšení je o zisk roku 
2016, který byl použit k přídělům do rezervního fondu a především do fondu rozvoje, který slouží k �nancování 
investic. Postupný růst vlastního kapitálu vlivem ponechání zisku ve společnosti k dalšímu rozvoji společnosti, 
byl kladně hodnocen i auditorskou �rmou provádějící audit.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI TEPVOS ZA ROK 2016 
PLÁN/SKUTEČNOST

Daň z příjmů v roce 2016 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 �nanční zdroje vytvořené příslušnou divizí sloužící 
pro investiční činnost.
Z pohledu �nancování 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

NÁZEV VÝNOS NÁKLADY HV POROVNÁNÍ

PLÁN 2016 SKUTEČNOST 
2016 PLÁN 2016 SKUTEČNOST 

2016 PLÁN 2016 SKUTEČNOST 
2016 %

Správa 3 307 6 587 3 298 6 610 9 -23

Služby 76 202 68 213 75 225 67 610 977 602 61,62

z toho KS 51 567 44 495 48 794 40 616 2 773 3 879 139,88

z toho RS 24 635 23 717 26 431 26 994 -1 796 -3 277 17,54

VS 52 231 58 609 47 177 52 303 5 054 6 306 124,77

ES 36 199 32 686 35 401 31 875 798 811 101,63

FVE 11 063 11 006 8 459 7 354 2 604 3 652 140,25

TEPVOS 
CELKEM 179 002 177 101 169 560 165 752 9 442 11 348 120,19
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INVESTICE MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI TEPVOS V ROCE 2016
Celkové investice za rok 2016 z rozpočtu městské společnosti TEPVOS byly ve výši necelých 31 mil. Kč.  Investo-
valo se ve všech divizích společnosti.

- 0,9 mil Kč vypořádání věcných břemen v akci „Kanalizace a ČOV“, odkup pozemků

- 0,8 mil Kč investice do vrtu UO-4 a výtlačného řadu

- 2,6 mil Kč rozšíření vodojemu Knapovec

- 5 mil Kč rekonstrukce vodovodu ČSA

- 1,5 mil Kč veřejné osvětlení T.G.M., Heranova, Vrbová, Královéhradecká, Lanškrounská

- 1,4 mil Kč multifunkční hřiště

- 6 mil Kč obnova vodovodu Třebovská, Havlíčkova, Královéhradecká, Školní

- 0,6 mil Kč skladovací hala posypového materiálu

- 1,9 mil Kč rekonstrukce ČS Sokolská

- 1,2 mil Kč odlehčovací komora Třebovská

- 6,2 mil Kč dopravní prostředky – Š. Octavia, Š. Fabia, Plošina, Scania, Spider, JCB

- 1,5 mil Kč obnova technologie kotelen

- 1 mil Kč rekonstrukce kanalizace ul. Štyrsy

- 0,4 mil Kč technické zhodnocení stávajícího majetku zejména kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení 
(mimo výše uvedené)

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.

Příjmem každého z uvedených fondů je provozní zisk (s výjimkou přídělu zisku do rezervního fondu). Každá 
divize dále disponuje s odpisy vztahujícími se k majetku, se kterým hospodaří. Společnost zajišťuje zpracování 
plánů investic pro každou dílčí část fondu rozvoje.
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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 2016 

 
 

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. 2016, 
výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za 
rok končící 31. 12. 2016 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 31.12.2016  a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 
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. 
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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. 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
VYHOTOVENA DNE 24. BŘEZNA 2017

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 
2016 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 �rmy TEPVOS, spol. s r.o.. Rada města Ústí nad Orlicí 
rozhoduje za jediného společníka při svých jednáních na základě usnesení Rady města Ústí nad Orlicí. V roce 
2016 Rada města Ústí nad Orlicí při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společ-
nosti TEPVOS, spol. s r.o. jednala celkem čtyřikrát. 

Termíny, kdy Rada města Ústí nad Orlicí rozhodovala za jediného společníka, byly tyto:
14. 3. 2016  –  usnesení RM č. 48
20. 6. 2016 –  usnesení RM č. 56
3. 10. 2016 –  usnesení RM č. 64
19. 12. 2016 –  usnesení RM č. 72

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 �nanční 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 �nancí 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.

Na základě rozhodnutí vlastníka dne 12. května 2008 byl stanoven limit (příspěvek) společnosti TEPVOS, spol. 
s r.o. na vybudování infrastruktury pro jeden rodinný domek ve výši max. 170 tis. Kč bez DPH. Do této částky 
se započítávají náklady na pořízení vodovodních řadů a objektů sloužících pro zásobování pitnou vodou pro 
veřejnou potřebu, kanalizačních řadů a objektů sloužících k likvidaci odpadních vod pro veřejnou potřebu a 
náklady na pořízení veřejného osvětlení. Na základě tohoto rozhodnutí jsou koncipovány smlouvy vedoucí k 
pořízení nového infrastrukturního majetku (např. smlouvy o investiční dotaci) a pro jeho �nancování se připra-
vují smlouvy o půjčce od Města Ústí nad Orlicí s úrokem, který odpovídá směrnicím Města.
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SMLUVNÍ STRANA IČO / RČ PŘEDMĚT SMLOUVY DATUM
UZAVŘENÍ

SMLOUVY NA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - 2481/1,2310/1,2310/9,2530,25
32,2353/12,121,119 /1,2485/3,61/8 UO

3. 2. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - 1982/1,1321/2,81/3,1283/8 
Hylváty

3. 2. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - p.p.č. 1623/8,1716/1,2451 8. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - Přeložka stáva-jícího vodovod-
ního řadu v Černovíře

8. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 1321/2,1417/2 8. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 1728, 2451 8. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o zřízení VB - 61/8 12. 4. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o zřízení VB - 2381/1,2383,2385 12. 4. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - č. 594/1,594/5,594/6,598 a 
p.p.č. 1273/1 Hylváty

3. 6. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - Obnova - vý-kop, kanalizace 
Husova

30. 6. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - p.p.č. 507/14, 514/1, 628/2 20. 7. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o zřízení VB p.p.č. 2414/3, 883/31 7. 9. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o zřízení VB p.p.č. 1090/6, 1183/4 7. 9. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - 2481/1,2310/1,2310/9,2530,25
32,2353/12,121,119/1,2485/3,61/8 UO

3. 2. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - 1982/1,1321/2,81/3,1283/8 
Hylváty

3. 2. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - p.p.č. 1623/8,1716/1,2451 8. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - Přeložka stáva-jícího vodovod-
ního řadu v Černovíře

8. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 1321/2,1417/2 8. 3. 2016
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SMLUVNÍ STRANA IČO / RČ PŘEDMĚT SMLOUVY DATUM
UZAVŘENÍ

SMLOUVY RŮZNÉ

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Příkazní smlouva - hroby 1. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o provozování dat GIS 2. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Kupní smlouva - p.p.č. 3500 -  o výměře 1641 m2 22. 4. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Kupní smlouva - p.p.č. 986/25 - orná půda o výměře 21m2 26. 4. 2016

Město Ústí nad Orlicí,  
Správa lesů města UO

00279676 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 1. 9. 2015 1. 6. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o právu k provedení stavby - parc. Č. 1088/1, 1088/2 Knapovec 18. 7. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o převodu investorství č. ORM/1402/9/2016 16. 8. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o nájmu stavby vodovodu v místní části Knapo-vec 14. 12. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676 Smlouva o právu k provedení stavby 20. 12. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o dílo č. 0696/2016 - Běžná údržba veřejného prostranství 
Palackého sady a přednádraží

30. 12. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o dílo č. 0698/2016 - Běžná údržba veřejného prostranství Park 
ČS Legií

30. 12. 2016

Město Ústí nad Orlicí 00279676
Smlouva o dílo č. 0699/2016 - Běžná údržba veřejného prostranství 
podél silnice Moravská

30. 12. 2016

Domov Důchodců 

Ústí nad Orlicí
70857130 Smlouva o pronájmu ploch pro umístění reklamního nosi-če 31. 8. 2016

Nadační fond 
Ze-lené Oustí

28827007 Darovací smlouva - peněžitý dar ve výši Kč 100. 000 ,-- 28. 12. 2016

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ REKLAMY

KLUBCENTRUM UO 00485195 Smlouva o zajištění reklamy 14. 4. 2016

KLUBCENTRUM UO 00485495 Smlouva o zajištění reklamy 20. 6. 2016

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, spol. s r.o. 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.
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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
Smlouvy mezi společností Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. a společností TEPVOS, spol. s r.o. 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 nákladů 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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