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Kapitola 

Úvodní slovo 1 
 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

již tradičně předkládáme výroční zprávu společnosti TEPVOS, spol. s r.o., ze které 

vyplývá, že společnost si svůj vysoký standard z minulých let udržuje i nadále. 

V roce 2011 se, stejně jako v letech minulých, společnost TEPVOS, spol. s r.o. snažila 

navázat ve všech oblastech jejího působení na kvalitu poskytovaných služeb a dosáhnout 

splnění hlavního cíle - komplexního zabezpečení komunálních činností pro Město Ústí nad 

Orlicí a naše zákazníky, zabezpečení provozu sportovišť, bezproblémové zajištění dodávek 

pitné vody a odvádění odpadních vod ve městě Ústí nad Orlicí a zásobování části obyvatel 

teplem a teplou vodou z centrálního zdroje. 

V roce 2011 došlo ve společnosti k výrazným personálním a organizačním změnám. Byla 

zrušena funkce ředitele společnosti a veškeré řídící činnosti vykonávají jednatelé společnosti 

a dále byly sloučeny divize komunální a rekreačních služeb do jedné divize služeb (viz 

schéma organizační struktury). Cílem těchto změn je úspora režijních nákladů při využití 

synergických efektů a věřím, že jejich výsledkem bude i efektivnější řízení společnosti jako 

celku. 

Společnost jako každoročně investovala jak do svého majetku, tak i do infrastruktury, 

která je ku prospěchu všech občanů města Ústí nad Orlicí. 

Pokračovaly též přípravné práce na nejdůležitější investiční akci – projektu „Ústí nad 

Orlicí – kanalizace a ČOV“ a to zejména výběrová řízení na správce stavby a zhotovitele. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem současným i bývalým zaměstnancům společnosti, 

členům Rady města, zastupitelům města Ústí nad Orlicí, členům Dozorčí rady, našim 

obchodním partnerům, dodavatelům, odběratelům, tedy všem, kteří se podíleli na dosažených 

úspěšných výsledcích společnosti TEPVOS, spol. s r.o. v uplynulém období. 

Věřím, že společnost TEPVOS, spol. s r.o. bude úspěšná i v dalších letech svého 

působení a i nadále bude uplatňovat své motto „Služby pro Vás“ . 

 

V Ústí nad Orlicí dne 26. července 2012 

 

 

 
Ing. Václav Knejp 

jednatel společnosti 
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Kapitola 

Identifikační údaje 2 
 

 

 

Den zápisu: 27. 12. 2000 

Obchodní firma: TEPVOS, spol. s r.o. 

Sídlo: 562 03 Ústí nad Orlicí, Třebovská 287 

Identifikační číslo: 25945793 

Daňové identifikační číslo: CZ 25945793 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:  
  Město Ústí nad Orlicí 

  Identifikační číslo: 00279676  

  Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ: 56224  

 

Vklad: 550.087.000,- Kč Splaceno: 100 %  
 

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2010:  550.087.000,- 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) 
- nabytí právní moci dne 15. ledna 2002 

Základní kapitál po druhém navýšení: 484.022.000,- Kč (Notářský zápis č.NZ 

326/2001, N 341/2001 ze dne 12. 12. 2001) 

-nabytí právní moci dne 5. listopadu 2002 

Základní kapitál po třetím navýšení: 549.912.000, Kč (Notářský zápis č. NZ 

251/2001, N 243/2001 ze dne 1. 10. 2002) 

-nabytí právní moci dne 18. června 2003 

Základní kapitál po čtvrtém navýšení: 550.087.000, Kč (Notářský zápis č. NZ 

103/2003, N 106/2003 ze dne 23. 5. 2003) 

-nabytí právní moci dne 23. září 2003 

 

Základní kapitál po pátém navýšení: 558.077.000, Kč (Zápis ze dne 24. 2. 2011) 

 

 

Společnost nemá žádné kapitálové účasti. 

 

 

 

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti. 
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Stav k 31. 12. 2011 

 

Statutární orgán:  
 

Jednatel: Ing. Václav Knejp 

Jednatel: Ing. Martin Mejdr od 21. 2. 2011 

 
 

Způsob jednání jménem společnosti: 
Jednatelé mají právo připojovat svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti a vystupovat 
samostatně jako statutární zástupci společnosti. 

 

Dozorčí rada:  
  

Předseda dozorčí rady:  Ing. Jaroslav Řeháček 

 

Místopředseda dozorčí rady:  Ing. Jozef Polák do 3. 10. 2011 

Ing. Rudolf Jonák od 3. 10. 2011 

   

Členové dozorčí rady:   Ing. Stanislav Havel 

Vlastimil Jirout do 3. 10. 2011 

RSDr. Jaroslav Fišer od 3. 10. 2011 

JUDr. Jiří Lukáš do 3. 10. 2011 

     Marek Dian, MBA od 3. 10. 2011 

 

Management společnosti:  

 

Jednatel společnosti: Ing. Václav Knejp 

      - zaměstnán od 1. 8. 2008 

      - vzdělání: VŠ chemicko-technologická Praha 

 

 

Jednatel společnosti: Ing. Martin Mejdr 

      - zaměstnán od 21. 2. 2011 

      - vzdělání: VŠ zemědělská 

 

 

Vedoucí ekonomického úseku: Hana Janderová  

   - zaměstnán od 1.5.2008 

   - vzdělání: SPŠŽ, SOŠ Česká Třebová 

 

 

 

Vedoucí útvaru investic a správy majetku:     Ing. Martin Lang – do 16. 12. 2011 

      - zaměstnán od 1.1.2001 

   - vzdělání: VUT Brno 
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Ředitel divize Služby:  Ing. Petr Hovádek 

      - zaměstnán od 1. 9. 2011  

- vzdělání: ČVUT-fakulta stavební Praha  

 

Ředitel divize Vodohospodářské služby: Iveta Doležalová 

      - zaměstnána od 2. 7. 2001  

      - vzdělání: SPŠ stavební Vysoké Mýto   

   

Ředitel divize Energetické služby: Ing. Jiří Drábek 

      - zaměstnán od 3. 12. 2001  

      - vzdělání: ČVUT Praha  

 

 

 
Stav k 31. 12. 2011 

 

 

 

 
Historie a profil společnosti 

3 
 

3. 1 Historie společnosti 

Město Ústí nad Orlicí se sídlem v Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 

založilo na základě souhlasu městského zastupitelstva v Ústí nad Orlicí usnesením číslo 

404b/2000 ze dne 24. října 2000 a následným notářským zápisem JUDr. Marie Fajtové, 

notářky v Ústí nad Orlicí ze dne 12. prosince 2000, NZ 189/2000, N 204/2000 a zakladatelské 

listiny o založení společnosti s ručením omezeným obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o. 

se sídlem společnosti v Ústí nad Orlicí, Třebovská 287, PSČ 562 03 za účelem komplexního 

zabezpečení komunálních činností pro Město Ústí nad Orlicí. 

Jediným zakladatelem této obchodní společnosti je Město Ústí nad Orlicí. Společnost 

byla na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762 dne 27. 

prosince 2000. 

Dnem 1. dubna 2001 převzala společnost plnění úkolů pro Město Ústí nad Orlicí na 

místo Technických služeb města Ústí nad Orlicí. 

Dalším významným datem je 1. červenec 2001, kdy zahájila společnost TEPVOS, 

spol. s r.o. provozování vodovodů, kanalizace a ČOV ve městě Ústí nad Orlicí místo 

společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.. 

Společnost připravila spolu s Městem Ústí nad Orlicí transformaci majetku tepelného 

hospodářství Města Ústí nad Orlicí za účelem výroby tepelné energie a rozvodu tepelné 

energie. Na základě rozhodnutí zakladatele – Města Ústí nad Orlicí byla dne 28. prosince 

2001 prodloužena dodatkem nájemní smlouva s obchodní společností TEPLO, spol. s r.o., 

přičemž majetek tepelného hospodářství byl vložen a prodán do obchodní společnosti 

TEPVOS, spol. s r.o.. 

Na konci roku 2001 společnost provedla organizační změny uvnitř společnosti a 

rozdělila služby poskytující společností pro zákazníky do čtyř produkčních divizí 

s působením od 1. ledna 2002. Čtvrtá divize vznikla vyčleněním z divize komunální služby a 

plní služby plynoucí z jejího názvu - divize rekreační služby. Správní divize je pátou 

jednotkou, na kterou lze pohlížet jako na neprodukční divizi. 
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Rok 2002 byl prvním rokem, kdy společnost úspěšně prováděla všechny činnosti 

během celého roku a začala se připravovat z důvodu ukončení platnosti některých smluvních 

vztahů s Městem Ústí nad Orlicí na nově vyhlašované veřejné zakázky, které se týkaly 

činností zajišťovaných divizí komunální služby. 

V roce 2003 mohla společnost na základě vyhodnocených výběrových řízení 

pokračovat v zajišťování komplexních služeb pro Město Ústí nad Orlicí. Společnosti se 

podařilo zahájit poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství, týkající se provozování 

malých čistíren odpadních vod pro obec Libchavy. 

Rokem 2004 byly zahájeny práce na zavedení systému jakosti podle ISO 9001 a 

enviromentálního systému ISO 14001, byl zahájen provoz vlastní „Plavecké školy“ a 

současně pokračovaly přípravy na největší investiční akci - „Rekonstrukce krytého 

plaveckého bazénu“. Podařilo se připravit transformaci provozování tepelného hospodářství 

ve městě Ústí nad Orlicí vlastními zaměstnanci a to od 1. ledna 2005. 

Rok 2005 byl rokem, který byl zásadně ovlivněn těmito událostmi: 

 získání certifikátů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a enviromentálního systému 

ČSN EN ISO 14001. 

 zahájení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí 

 zahájení prací na skupinovém projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky 

Třebovky“ 

 zavedení nového zákaznického informačního systému pro vodohospodářské služby       

 zahájení a úspěšné zvládnutí výroby a dodávky tepelné energie vlastními 

zaměstnanci 

Rok 2006 nejvýznamněji ovlivnila rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Ústí 

nad Orlicí, která byla největší investiční akcí společnosti. Občanům města Ústí nad Orlicí byl 

tento krásný objekt slavnostně předán k užívání po jeho otevření dne 15. září 2006. Krytý 

bazén v Ústí nad Orlicí byl nominovaným projektem celostátní veřejné soutěže „Bazén roku 

2006“. 

Touto investiční akcí se podařilo společnosti podpořit využití stávajících 

teplárenských zdrojů pro výrobu tepla z centrálního zásobování. Eliminovalo se tak budování 

dalších zdrojů znečištění ovzduší, ekonomika krytého bazénu je příznivější a dochází k 

pozitivnímu dopadu na cenu tepelné energie pro ostatní odběratele napojené na tento zdroj 

tepla. Z hlediska polohy je toto rekreační a sportovní zařízení optimálně dostupné pro většinu 

občanů města Ústí nad Orlicí. 

Mnohaleté problémy s umístěním sídla společnosti a jeho provozních divizí byly 

vyřešeny nákupem bývalého areálu APJ od  manželů Janákových, který umožní postupné 

budování nového administrativně-provozního areálu společnosti TEPVOS, spol. s r.o.. 

Rok 2007 byl rokem hledání nového personálního obsazení vedení ekonomického 

úseku správy společnosti a vedení divize rekreační služby. Přes tyto personální problémy se 

podařilo pokročit v přípravě skupinového projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky 

Třebovky“ a v investičním záměru „Rekonstrukce, oprava a dostavba areálu TEPVOS, spol. 

s r.o. - akce roku 2007 až 2010“. S účinností od 1. 12.2007 rozhodla rada města o rozšíření 

působnosti předsedy dozorčí rady společnosti. 

V roce 2008 bylo rozhodnuto o rozdělení skupinového projektu „Zlepšení kvality vod 

v povodí řeky Třebovky“ na samostatné projekty „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a 

„Česká Třebová – kanalizace a ČOV“. TEPVOS, spol. s r.o. zůstává řešitelem projektu „Ústí 

nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a chce tímto dosáhnout těchto celkových cílů: 

 Zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod od znečišťovatelů a 

čištěných na čistírnách odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty dle 

příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacházení 

s městskými odpadními vodami.  
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 Kalová koncovka ČOV bude odpovídat Směrnici Rady č. 86/278/EEC o podpoře 

využívání čistírenských kalů. 

 Zlepšení kvality vody v řece Třebovka a Tichá Orlice. 

 Podpora ekonomického rozvoje oblasti. 

V roce 2009 řešila společnost mnoho důležitých investičních úkolů. Mimo jiné došlo 

k přestavbě provozních garáží na provozní budovu divize komunálních služeb, čímž byla 

fakticky zahájena realizace nového koncepčního uspořádání společnosti podle zpracovaného 

generelu areálu firmy TEPVOS, spol. s r.o.. 

V březnu 2009 se společnost začala zabývat myšlenkou zrealizovat stavbu vlastní 

fotovoltaické elektrárny. Přes mnohé obtíže se podařilo společnosti do konce roku 2009 získat 

veškerá potřebná povolení pro stavbu FVE o výkonu až 4 MWp. Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo zajistit financování takto rozsáhlého projektu, byl záměr přepracován na FVE o 

velikosti 0,8 MWp. Rok 2009 byl vyvrcholením přípravy k podání žádosti o finanční podporu 

z OPŽP na projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“. Byla vyřešena nová varianta 

rozsahu projektu na základě obnovených a úspěšných jednání s vedením obce Dlouhá 

Třebová.  

V roce 2010 bylo vydáno rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování 

projektu. Celkové náklady jsou odhadovány na 690 mil. Kč bez DPH, přičemž výše 

poskytnuté podpory je 516 mil. Kč. V závěru roku 2010 byly, ve spolupráci s odbornými 

firmami, zahájeny práce na přípravě výběrového řízení na výběr, správce stavby, zhotovitele a 

poskytovatele investičního úvěru. 

Dokončena byla výstavba FVE, kterou se na konci roku 2010 podařilo  připojit 

k distribuční síti a zajistit tak výhodnější výkupní ceny vyrobené elektrické energie. 

V tomto roce byla také zahájena nová činnost – vykonávání správy bytů a nebytových 

prostor. Do správy společnosti TEPVOS, spol. s r.o. byl na základě mandátní smlouvy převzat 

bytový dům v ul. Na Pláni čp. 1530, 1531, jako pilotní projekt. Předpokládáme, že společnost 

bude tuto činnost nadále rozvíjet a rozšiřovat. 

V roce 2011 došlo k organizačním a personálním změnám 

ve společnosti - změna jednatele společnosti, zrušení funkce 

ředitele společnosti a sloučení divizí komunálních a rekreačních 

služeb do jedné divize služeb a s tím související změny  na postech 

ředitelů divizí. Cílem všech těchto změn je zvýšení efektivity 

řízení společnosti a úspora nákladů. 

Hlavním úkolem byla příprava realizace projektu „Ústí nad 

Orlicí – kanalizace a ČOV“ Úspěšně proběhlo výběrové řízení na 

správce stavby  i na výběr zhotovitele. Byl tak učiněn další krok k úspěšné realizaci tohoto 

významného projektu. 

Společnost pokračovala i v tomto roce ve své investiční činnosti tak, aby byl zajištěn 

její rozvoj a modernizace majetku vč. infrastruktury, sloužící občanům města Ústí nad Orlicí. 

 

 

 

3.2. Profil společnosti 

3.2.1. Divize služeb: 
V průběhu roku 2011 došlo k sloučení divizí zabývajících se službami pro veřejnost, do jedné 

DIVIZE SLUŽEB členěné na dva úseky, a to úsek Komunálních služeb  a úsek Rekreačních 
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služeb. Tímto krokem došlo nejen k významné úspoře mzdových nákladů, ale i společné divizní 

účetnictví by mělo snížit předpokládanou ztrátovost Rekreačních služeb. 

Úsek Komunálních služeb zajišťuje tyto činnosti: 

 

 veřejné osvětlení a světelná signalizace 

 provoz sběrného dvora včetně zajištění 

přistavování velkoobjemových kontejnerů 

a svozu odpadkových košů 

 výlep plakátů a správa reklamních nosičů 

 provoz veřejných WC 

 čistění komunikací a jejich údržba 

 zimní údržba komunikací 

 péče o městskou zeleň 

 správa městských hřbitovů 

 poskytování služeb dopravy a mechanizace 

 

Hlavním úkolem Divize KS je zajišťovat komunálních služeb pro město Ústí nad Orlicí a 

volné kapacity využít pro ostatní divize společnosti, popř. pro jiné podnikatelské subjekty.  

 

Úsek Rekreačních služeb zajišťuje tyto činnosti:  

 

 správa majetku sportovišť 

 rekreační a sportovní služby ve svých 

sportovních zařízeních: 

 Krytý bazén s relaxačním centrem 

 Aquapark 

 Zimní stadion 

 Sauna 

 Rekreační chata na Dolní Moravě 

 

Krytý plavecký bazén: 

Krytý plavecký bazén byl provozován celý rok 2011,  kromě nutné odstávky 

v měsících červenec – srpen 2011. V průběhu provozních měsíců navštívilo Krytý plavecký 

bazén v roce 2011  celkem 57 532 návštěvníků, což dokazuje, že technologie slané vody je u 

veřejnosti stále oblíbená. V tomto roce jsme i nadále pro naše klienty nabízeli další možnosti 

relaxace a pohybu: Aquaaerobik, AquaZumba, Plavání pro těhotné, Aquazorbing, Curling na 

koberci a další.  Na Krytém plaveckém bazénu nebylo zapomenuto ani na pohybově rekreační 

aktivity pro děti: Plavání kojenců od 3 měsíců a plavání kojenců a batolat od 6ti měsíců do 3 

let. Tyto aktivity jsou veřejnosti stále více oblíbené, proto v nich budeme pokračovat  i v 

příštích letech.  

Tradičně byl Krytý plavecký bazén v dopoledních hodinách využit pro účely plavecké 

výuky pro mateřské, základní a střední školy. Zde se setkáváme se stále větším zájmem škol a 

to i z okolních obcí a měst.  

 V rámci pohybových aktivit provozujeme Centrum RIO,  které si zajistilo stálou 

oblibu svých zákazníků a většina z nich se stala stálou klientelou.  

 

Aquapark: 

 V Aquaparku proběhla v roce 2011 velká oprava dna velkého bazénu, kdy stávající 

keramické obklady byly nahrazeny stěrkou. Sezona byla tedy z tohoto důvodu zahájena až 30. 

června 2011 Bohužel díky nepříznivému počasí navštívilo Aquapark pouze 19 250 osob. 

Hojně využívané byly veškeré atrakce jako Aquazorbing, skákací hrad, vodní fotbal, beach 

volejbal, stolní tenis, kuželky a zejména tobogán.  
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Sauna: 

 Sauna v roce 2011 prodělala zásadní úpravu interiéru – výměnu dřevěného obložení a 

vytápění potírny. Tato změna se pozitivně projevila na zvýšení návštěvnosti a spokojenosti 

návštěvníků. 

 

 

Zimní stadion: 

 Využití zimního stadionu je celoroční. Pro lepší využití zimního stadionu byly 

organizovány bloky pro skupiny, které byly plně využívány ve večerních hodinách v průběhu 

pracovního týdne V letním období byla využívána umělohmotná plocha pro IN – line hokej a 

BANDY hokej, kdy v těchto sportech proběhlo několik turnajů za účasti široké veřejnosti. 

 

 

Chata Dolní Morava:  

 Celoročně využíváno je i rekreační zařízení Chata Tepvos Dolní Morava, které však 

nutně potřebuje rekonstrukci, která v současné době není v možnostech společnosti. Z tohoto 

důvodu byl v roce 2011 schválen záměr jejího prodeje, který nyní zajišťuje realitní kancelář. 

Do doby vlastního uskutečnění prodeje bude však chata c provozu v obvyklém rozsahu. 

 

Ve spolupráci s vlastníkem společnosti byla zahájena v říjnu 2011 výstavba nového 

sportovního zařízení – skateparku, který bude sloužit veřejnosti od května 2012.  

 

 

3.2.2. Divize vodohospodářských služeb: 
Divize Vodohospodářské služby zajišťuje tyto činnosti: 

 

 výroba, dodávka a rozvod pitné vody 

občanům ve městě Ústí nad Orlicí a jeho 

katastrech 

 likvidace a čištění odpadních vod na ČOV  

 příprava investic a vodohospodářského 

rozvoje 

 další vodohospodářské služby pro občany a 

podnikatele 

 

 

 

Hlavní pracovní činností divize VS je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod. 

Na vodovody pro veřejnou potřebu provozované TEPVOS je celkem napojeno cca 14 865 

obyvatel, na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojeno celkem cca 14 244, z toho pak na 

čistírnu odpadních vod cca 12 664 obyvatel. 

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. provozuje 78,7 km vodovodních řadů a 48,8 km 

kanalizačních stok. 

 

 

   

Přehled výroby pitné vody, vypouštění odpadních vod a fakturace (m
3
/rok) : 

Výroba vody 922 000  Množství vypuštěných OV celkem 2 378 721 

   Množství vypuštěných OV z volných výpustí 25 305 

   Množství vypuštěných OV z ČOV 2 353 416 

Fakturace vody 713 000  Fakturace odpadních vod 858 000 

 - z toho domácnosti 443 000   - z toho domácnosti 380 000 

 - z toho průmysl 23 000   - z toho průmysl 17 000 
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 - z toho ostatní 212 000   - z toho ostatní 193 000 

 - z toho zemědělství 4 000   - z toho zemědělství 0 

 - z toho voda předaná 31 000   - z toho voda srážková fakturovaná 268 000 

 

Vývoj ceny vodného a stočného: 
  

Vodné a stočné 2009 2010 
Index 

2010/2009 
2011 

Index 
2011/2010 

2012           
(plán) 

Index 
2012/2011 

Pitná voda (Kč/m
3
) 20,80 21,90 5,29 % 22,60 3,20 % 23,70 4,87 % 

Odpadní voda (Kč/m
3
) 32,20 32,20 1,00 % 33,00 2,48 % 34,70 5,15 % 

Celkem (Kč/m
3
) 53,00 54,10 2,08 % 55,60 2,77 % 58,40 5,04 % 

 

 

 

Projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“  

– v první polovině roku 2010 se v rámci zpracování projektové dokumentace projednávalo 

technologické vybavení ČOV  

– dne 30.6.2010 bylo vydáno rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování 

projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR. Celkové náklady projektu jsou zhruba 739 

milionů bez DPH, přičemž celková výše získané podpory je ve výši 560 milionů Kč.  

– dne 9.7.2010 byla Ministerstvem životního prostředí vydána Registrace akce  „Ústí nad 

Orlicí - kanalizace a ČOV“ 

– v květnu 2010 byl spuštěn „Program výstavby a rekonstrukce vodovodních a 

kanalizačních přípojek“ s tím, že do stavbou dotčených nemovitostí byl rozeslán 

informativní dopis + Dotazník „Stanovisko k odkanalizování nemovitosti 

– na podzim 2010 byly ve spolupráci s odbornými firmami zahájeny práce na přípravě 

výběrového řízení na výběr správce a zhotovitele stavby 

– v červnu 2011 byla podepsána smlouva se správcem stavby – společností  D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Praha  

– v listopadu 2011 byl konec lhůty pro podání nabídek uchazečů na zhotovitele stavby a do 

konce roku 2011 probíhala jednání hodnotící komise k výběru zhotovitele 

 

 

3.2.3. Divize energetických služeb: 
 

Divize Energetické služby zajišťuje tyto činnosti: 

 

 výroba a rozvod tepelné energie 

 teplárenské služby pro občany a 

podnikatele  

 provoz FVE 

 

Divize energetické služby dodává tepelnou 

energii pomocí 16  vlastních kotelen a 8 

pronajatých kotelen. V rámci kotelny 

Mazánkova 75 potom pomocí 38 objektových 

předávacích stanic.  

V roce 2011 došlo k poklesu dodaného 

množství tepelné energie. Hlavním důvodem je zateplování objektů odběratelů tepla. Vzhledem 

k dokončení zateplování sídliště Štěpnice se dá očekávat, že roční množství vyrobeného a 

dodaného tepla již nebude v příštích letech zásadně klesat. 

Na dodávku tepla nebyla v roce 2011 podána žádná oprávněná stížnost. Ve sledovaném období 

nedošlo ke ztrátě odběrného místa tepelné energie. Nové odběrné místo však také nevzniklo. 
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Na podzim 2009 byl instalován kotel K3 (LOOS) na kotelně Mazánkova 75. Jedná se o moderní 

vysoce účinný kotel, od kterého očekáváme zvýšení efektivity při výrobě tepla na kotelně 

Mazánkova 75. Přestože kotel nebyl doposud zhotovitelem formálně předán, byl v plném 

provozu již po celý rok 2011. 

Do budoucna je nutné očekávat tlak odběratelů na odpojení od CZT. Tomu se snažíme zabránit 

udržením ceny tepla (výběr dodavatele ZP, instalace moderní technologie), protože případné 

odpojení od zrekonstruované kotelny by totiž mělo za následek zdražení ceny tepla pro ostatní 

odběratele. 

Nejvýznamnější investiční akcí byla rekonstrukce teplovodů s instalací OPS v lokalitě kotelny 

Poříční. Touto akcí bylo rovněž dosažení vyšší efektivity při dodávce tepla ve zmíněné lokalitě a 

zároveň došlo ke snížení ztrát v rozvodech tepla. 

I další plánované investiční akce do majetku tepelného hospodářství budou zohledňovat 

především zvýšení účinnosti při výrobě a snížení ztrát při dodávce tepla. 

FVE byla již v plném provozu a její výsledky mírně převyšují naše očekávání, což potvrzuje, že 

tato investice byla správným rozhodnutím. 
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Kapitola 

Ekonomické údaje 5 
 

5.1. Ekonomika společnosti v roce 2011 

V roce 2011 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního 

rejstříku změnila o hodnotu 7 990 tis. Kč. K 31. 12. 201 činí 558 077 tis. Kč. Společnost 

TEPVOS, spol. s r.o. měla k 31. 12. 2011 vlastní kapitál ve výši 628 785 tis. Kč. Navýšení je 

o zisk roku 2011, který byl použit k přídělům do rezervního fondu a především do fondu 

rozvoje, který slouží k financování investic. Postupný růst vlastního kapitálu vlivem 

ponechání zisku ve společnosti k dalšímu rozvoji společnosti, byl kladně hodnocen i 

auditorskou firmou provádějící audit. 

 

I. Porovnání výsledků firmy TEPVOS, spol. s r.o. za rok 20010/2011  

Název Tržby Náklady HV 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Sráva 10921 10093 10939 10093 -18 0 

KS 48293 45767 44265 43792 4028 1975 

VS 49219 49469 46071 47944 3148 1525 

ES 58416 49731 57642 48534 774 1197 

FVE 0 11377 44 7115 -44 4262 

RS 25275 23116 27442 26124 -2167 -3008 

TEPVOS   192124 189553 186403 183602 5721 5951 

 

II. Porovnání výsledků firmy TEPVOS, spol. s r.o. za rok plán/skutečnost 2011 

Název Výnosy Náklady HV 

  

Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 

Správa          10 941           10 093           10 941           10 093                  -                  -     

KS          48 475           45 767           43 517           43 792           4 958           1 975     

VS          50 162           49 469           46 375           47 944           3 787           1 525     

ES          53 736           49 731           52 780           48 534             956           1 197     

FVE           9 099           11 377            9 011             7 115               88           4 262     

RS          25 245           23 116           27 099           26 124     - 1 854     - 3 008     

TEPVOS         197 658         189 553         189 723         183 602           7 935           5 951     

 

 Daň z příjmů v roce 2011 společnost neplatila, ale tvořila odloženou daň. 

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. čerpala v roce 2011 půjčku od Města Ústí nad Orlicí 

ve výši 2.907 tis. Kč. Tato půjčka byla schválena na výstavbu technické infrastruktury.   

 

Vytvořené peněžní prostředky z minulých období jsou určeny pro obnovu a rozvoj 

majetku společnosti v souladu 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 
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strukturou, přičemž základním účetním útvarem je hospodářské středisko. V ekonomickém 

informačním systému jsou důsledně odděleny výnosy 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 divize komunální služby 

- fond rozvoje divize vodohospodářské služby 

- fond rozvoje divize energetické služby 

- fond rozvoje divize rekreační služby 

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. 

 

Společnost v roce 2011 zařadila do užívání majetek ve výši 39.830 tis. Kč. Z toho byl 

zaveden majetek ve výši 101 tis. Kč pro správu společnosti, 1.747  tis. Kč pro divizi 

komunální služby, 14.295. tis. Kč pro divizi vodohospodářské služby, 23.185 tis. Kč pro 

divizi energetické služby a 502 tis. Kč pro divizi rekreační služby. Na výše uvedené částce se 

podílí zařazení zbývající části FVE ve výši 12.152 tis. Kč, technologický celek na kotelně 

Mazánkova činí 7. 103 tis. Kč, dále se jedná  o výstavbu vodovodních řádů a kanalizačních 

stok kanalizačních v hodnotě 14.276 tis. Kč a  realizaci a modernizaci veřejného osvětlení ve 

výši 1.209 tis. Kč. 

 

 

 

Porovnání vybraných ukazatelů rok 2009 / 2010 / 2011 
 
 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Divize Správa S 9 292 9 696 9 902 -198 -17 0 -2,13 -0,18 0,00

Divize KS KS 31 408 30 320 31 627 4 110 4 176 1 975 13,09 13,77 6,24

Divize VS VS 39 614 42 962 42 971 2 041 3 399 1 642 5,15 7,91 3,82

Divize ES(bez FVE) ES 50 381 50 154 41 780 1 026 789 1 238 2,04 1,57 2,96

Úsek FVE FVE 0 0 11 377 0 0 4 553 0,00 0,00 46,96

Divize RS RS 12 350 12 759 11 268 -1 577 -2 168 -3 009 -12,77 -16,99 -23,03

TEPVOS, spol. s r.o. TEPVOS 138 910 145 136 143 825 5 402 6 179 6 399 3,89 4,26 4,45

Název divize Zkratka

Výkony v tis. Kč Zisk před zdaněním v tis. Kč Rentabilita (V) v %
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Výkony jednotlivých divizí = Výkony celkem (bez vnitropodnikových) - mimořádné výnosy + mezidivizní výkony 

Výkony za společnost TEPVOS = Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + dotace na úhradu 
ztráty 

 

 
Zisk = Výsledek hospodaření před zdaněním - mimořádný výsledek hospodaření 

 

 

 

 
 

 
Rentabilita Výkonů (EBIT) = Výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky / Výkony   
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Kapitola 

Výrok auditora 6 
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Kapitola 

Zpráva o vztazích mezi 

propojenými osobami 

7 

 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2010 

 

Ovládající osoba: Město Ústí nad Orlicí 

             se sídlem Městského úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 

   zastoupené: 

  starostou Petrem HÁJKEM  

   IČ: 279 676 

 

Ovládaná osoba: TEPVOS, spol. s r.o. 

             se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, 

   zastoupená: 

Ing. Martinem MEJDREM – jednatelem od  21. 2. 2011 

a 

Ing. Václavem KNEJPEM – jednatelem, 

 DIČ: CZ25945793   IČ: 25945793 

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 2011 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 rozhoduje za jediného společníka při svých jednáních na základě 

usnesení Rady města Ústí nad Orlicí. V roce 2011 Rada města Ústí nad Orlicí při rozhodování 

ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o. jednala 

celkem sedmkrát.  

Termíny, kdy Rada města Ústí nad Orlicí rozhodovala za jediného společníka, byly tyto: 

 21. 2. 2011  – usnesení RM č. 12 

   4. 4. 2011  – usnesení RM č. 18 

 27. 4. 2011  – usnesení RM č. 21 

 20. 6. 2011 – usnesení RM č. 26 

 18. 7. 2011 – usnesení RM č. 28 

 3. 10. 2011 - usnesení RM č. 35 

 8. 12. 2011 - usnesení RM č. 41 

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, 
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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. 

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 občanů 

 

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  

ad A) 

 Smlouvy týkající se zajišťování služeb pro Město Ústí nad Orlicí jsou sjednány 

v souladu s obchodním zákoníkem za ceny v regionu obvyklé. 

Smlouvy o poskytnutí dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť byly 

v předcházejících letech uzavírány 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 průměrnými 

výnosy a průměrnými náklady za předchozích 5 let, sníženou o částku 1,000.000,- Kč. 

Negarantuje tak krytí finanční ztrátovosti sportovišť v plné výši. Nová smlouva umožňuje 

požádat o doplatek dotace na základě zdůvodněné žádosti.  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 

 

27 

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). 

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 obvyklým 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 financování se připravují smlouvy o půjčce od Města Ústí nad Orlicí 

s úrokem, který odpovídá směrnicím Města. 

Smlouvy uzavřené v roce 2011 

Smluvní strana IČO / RČ Předmět smlouvy 
Datum       

uzavření 

Smlouvy na zřízení věcných břemen 

Město ÚO 279676 
Smlouva o sml. budoucí o zřízení VB – uložení 
kabel.přípojky vn 

21.4.2011 

Město ÚO 279676 
Smlouva o sml. budoucí o zřízení VB – uložení, přístup, 
provozování a opravy FVE  

21.4.2011 

Město ÚO 279676 
Smlouva o sml. budoucí o zřízení VB – průjezd a průchod, 
ppč. 1162/1, 1176 

21.4.2011 

Město ÚO 279676 Smlouva o zřízení VB – trafostanice st.p.č. 3749 10.11.2011 

Smlouvy o dílo 

Město ÚO 279676 
Smlouva o dílo č. 164/2011 – běžná údržba 
veřej.prostranství Kociánka 

29.4.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 4 SoD č. 203004 – provozování a svoz. 
odpad.košů 

20.6.2011 

Smlouvy nájemní 

Město ÚO 279676 Smlouva o nájmu nemovitosti – za účelem provozování FVE 29.4.2011 

Město ÚO 279676 
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu - NP výměníkové 
stanice v čp. 1281, ul. U Hřiště, ÚO 

15.6.2011 

Město ÚO 279676 Nájemní smlouva Skatepark 15.12.2011 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 

 

28 

Smlouvy na dodávky tepelné energie 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 2 Kupní smlouvy 43/2010 – Cenové ujednání – 
čp.300/II 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 11 Kupní smlouvy 38/2007 – Cenové ujednání – 
čp.1503 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 12 Příloha č.2 KS 37/2006 – Cenové ujednání – 
čp. 1502 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 12 Příloha č. 1 KS 37/2006 – Cenová ujednání – 
čp. 1501 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 14 Příloha č. 1 KS 5/2004 – Cenová ujednání -  
čp. 1281 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 14 Příloha č.5 KS 4/2004 – Cenová ujednání – 
čp. 1433 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 14 Příloha č.6 KS 4/2004 – Cenová ujednání – 
čp. 1434 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 14 Příloha č.4 KS 4/2004 – Cenová ujednání – 
čp. 1432 

21.12.2011 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 14 Příloha č.3 KS 4/2004 – Cenová ujednání – 
čp. 40/II 

21.12.2012 

Město ÚO 279676 
Dodatek č. 14 Příloha č.1 KS 4/2004 – Cenová ujednání – 
čp. 215/II 

21.12.2012 

Klubcentrum, 
UO 

00485195 Kupní smlouvy číslo 47/2011 30.12.2011 

Klubcentrum,UO 00485195 Příloha č. 1 KS č. 47/2011 – Cenová ujednání – čp. 510 30.12.2011 

Smlouvy různé 

Město ÚO 279676 Smlouva o půjčce číslo 10711 22.12.2011 

Smlouvy o zajištění reklamy 
Nadační fond 

M.J.Kociana UO 
44468547 Dohoda o provedení reklamy - Kocianovo Ústí - 2011 28.4.2011 

Klubcentrum, 
UO 

00485195 Smlouva o reklamní spolupráci - NADOTEK 2011 2.11.2011 

 

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 občanů (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 
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 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 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.  

 

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. uzavírá smlouvy i s organizacemi, ve kterých má 

město Ústí nad Orlicí majetkovou účast s podstatným vlivem: 

 EKOLA České Libchavy s. r.o.  

 

Smlouvy a jejich dodatky s touto společností jsou uzavírány zejména za účelem 

zajištění svozu odpadu a dále za uložení odpadu na skládce v Českých Libchavách. 

 

V Ústí nad Orlicí dne 30. června 2012 

 

Ing. Václav Knejp 

jednatel společnosti 

 

 

 


