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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Vážené dámy, vážení pánové, partneři a příznivci TEPVOS, spol. s r.o., 

předkládáme vám pravidelnou výroční zprávu, která nabízí zastavení nad historií i současností 
společnosti a uvádí  data, jenž poodkryjí příslovečnou pokličku struktury, hospodaření a plánů 
do budoucna.

V tomto krátkém úvodním prostoru bych rád vyzdvihl skutečnost, že TEPVOS, spol. s r.o. je 
společností zřízenou a vlastněnou Městem Ústí nad Orlicí. TEPVOS a město jsou navzájem 
spojeni nejen právními akty a personálním obsazením řídicích orgánů, ale každodenně si 
můžeme uvědomovat, že město Ústí nad Orlicí a TEPVOS se vzájemně potřebují, že jde o sňatek 
z rozumu a strategické spojení s významnými synergickými efekty.

Právě jako městská společnost si zakládáme na stabilním hospodaření, efektivním využívání 
zdrojů a s vážností přistupujeme k výzvám a problémům, které město Ústí nad Orlicí a jeho 
obyvatelé v oblasti energetiky a vodního hospodářství čelí a budou čelit. Tyto vážné obory 
doplňujeme důrazem na rozvoj volnočasových aktivit a rovněž udržujeme estetický dojem 
z městských prostranství. Jsme také významným zaměstnavatelem a podstatnou součástí 
regionu, ve kterém společně žijeme. 

Jsou chvíle, kdy se o sebe  jak město Ústí nad Orlicí, tak i  společnost  TEPVOS mohou vzájemně 
opřít  a na tyto  momenty chceme být dobře připraveni. Proto i v  roce 2013 bychom chtěli zejména  
dále prohlubovat a rozvíjet spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, k prospěchu jeho občanů.

Děkuji 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.

 Ústí nad Orlicí dne 29. července 2013

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

ÚVOdNÍ slOVO
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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.
Stav k 31. 12. 2012

ideNtifikAČNÍ ÚdAje ideNtifikAČNÍ ÚdAje
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stAtutÁRNÍ ORgÁN: 

Jednatel:	 	 	 	 Ing.	Václav	Knejp

Jednatel:	 	 	 	 Ing.	Martin	Mejdr

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.	Rudolf	Jonák	
  
Členové dozorčí rady:   Ing. Stanislav Havel
	 	 	 	 	 RSDr.	Jaroslav	Fišer	
	 	 	 	 	 Marek	Dian,	MBA	

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:     pozice neobsazena, útvar řízen jednateli společnosti

Ředitel divize Služby:   Ing.	Petr	Hovádek
      - zaměstnán od 1. 9. 2011 
      - vzdělání: ČVUT-fakulta stavební Praha 

Ředitel divize Vodohospodářské služby: Bc.Iveta	Doležalová
      - zaměstnána od 2. 7. 2001 
      - vzdělání: ČZU Praha - PEF  
  
Ředitel divize Energetické služby:  Ing.	Jiří	Drábek
      - zaměstnán od 3. 12. 2001 
      - vzdělání: ČVUT Praha 

Stav	k	31.	12.	2012

ideNtifikAČNÍ ÚdAje
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histORie 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, 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 a plánovanou 
rekonstrukcí jejího sídla 

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

diViZe sPRÁVA sPOleČNOsti
ekonomický úsek – zajišťuje ekonomický plán společnosti, vedení účetnictví, finanční rozpočty projektů, 
manipulace v pokladně, personální a mzdová činnost, administrativa, archivace
investiční úsek – technická dokumentace projektů, vytyčování sítí, technická podpora, správa sítí, kontrola 
probíhajících projektů

histORie A PROfil sPOleČNOsti PROfil sPOleČNOsti
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diViZe služby (ds)
divize Služby se člení na dva úseky: Komunální služby (KS) a Rekreační služby (RS)

Úsek kOMuNÁlNÍ služby
vedoucí úseku Komunální služby:  Miroslav	Kubát
Adresa KS :  Královéhradecká 1526
  Ústí nad Orlicí, 562 01
Telefon:   465 525 579, 777 773 353
Mail:   tepvos@tepvos.cz
Web:   www.tepvos.cz 

Komunální	služby	zajišťují	na	území	
města	Ústí	nad	Orlicí:

• veřejné osvětlení a světelnou signalizaci
• provoz stanoviště mobilních kontejnerů a svoz 

odpadkových košů
• přistavování velkoobjemových kontejnerů
• výlep plakátů a správu reklamních nosičů
• provoz veřejných WC
• čistění komunikací, jejich zimní a letní údržba
• péči o městskou zeleň
• správu městských hřbitovů
• poskytování služeb dopravy a mechanizace

Volné kapacity úseku Komunální služby jsou k dispozici 
ostatním divizím společnosti a ostatním podnikatelským 
subjektům. 

Významná část aktivit úseku Komunální služby je 
sezónního charakteru a jejich nákladovost a efektivita 
závisí na konkrétním průběhu počasí.

V roce 2012 proběhla mimo jiné příprava významných 
aktivit pro rok 2013 – zavedení Městské karty a výstavby 
sběrného dvora.

 Úsek RekReAČNÍ služby  
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 

Rekreační	služby	zajišťují	na	území	
města	Ústí	nad	Orlicí:

• správa majetku sportovišť
• rekreační a sportovní služby 
• provoz sportovních a rekreačních zařízení:
• Krytý plavecký bazén s relaxačním centrem
• Aquapark
• Sauna
• Zimní stadion
• Skatepark, provozovaný ve spolupráci s Českou 

asociací skateboardingu
• Rekreační zařízení na Dolní Moravě

Služeb úseku Rekreační služby v roce 2012 využilo 122 934 
návštěvníků, což proti roku 2011 představuje meziroční 
nárůst o více než 3 000 návštěvníků.

Krytý plavecký bazén je tradičním prostorem pro sportovní 
aktivity základních a mateřských škol, rodin, maminek 
s dětmi a zájemců o kondiční cvičení.  Výzvou pro další 
období je další úprava prostor, zejména v podzemí 
krytého plaveckého bazénu a zřízení nových sportovních 
aktivit.

Aquapark je sezónně využívané zařízení, ve kterém 
se budeme nadále soustředit na postupnou obměnu 
a rozšiřování mobiliáře.

Zimní stadion je stále více využíván i v letním období, 
v nastoupeném trendu budeme pokračovat.

Sauna disponuje stálou klientelou a zaznamenává 
rostoucí zájem. V dalším období jsme připraveni 
rekonstruovat vnější zázemí sauny – sprchy, prostory 
ochlazovacího bazénu, vstupní dveře.

Skatepark je moderním zařízením pro moderní sporty, 
provozován je ve spolupráci s Českou asociací skateboar-
dingu. Připravujeme propagační nástroje k začlenění 
aktivit skateparku mezi další sportovní akce ve městě.

PROfil sPOleČNOsti
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diViZe VOdOhOsPOdÁřské služby (Vs)
Adresa:  Ústí nad Orlicí 1458, Libchavy, 561 16
Telefon:  777 773 350
Mail:  tepvos@tepvos.cz 
Web:  www.tepvos.cz 
divize vodohospodářské služby se člení na dva samostatně řízené úseky: Vodovody a Likvidace odpadních vod (ČOV)
Adresa:  Ústí nad Orlicí 1458, Libchavy, 561 16

Divize	Vodohospodářské	služby	zajišťuje	na	katastru	města	
Ústí	nad	Orlicí:
•  správu majetku sloužícího pro výrobu, dodávku a rozvod pitné vody
•  správu majetku sloužícího pro likvidaci a čištění odpadních vod
•  přípravu vodohospodářského rozvoje
•  výrobau, dodávku a rozvod pitné vody občanům na území města Ústí nad Orlicí
•  likvidaci a čištění odpadních vod v Čistírně odpadních vod (ČOV)
•  zřizování vodovodních a kanalizačních přípojek
•  likvidaci odpadních vod ze septiků a jímek
•  vytyčování sítí 
•  zajišťování monitoringu kanalizační přípojky
•  zajištění vyhledávání poruch

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 80 km vodovodních řadů a 51,1 km kanalizačních stok.

Projekt	„Ústí	nad	Orlicí	–	kanalizace	a	ČOV“	
• V první polovině roku 2010 se v rámci zpracování projektové dokumentace projednávalo technologické 

vybavení ČOV.
• Dne 30.6.2011 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 9.7.2011 byla Ministerstvem životního prostředí vydána Registrace akce  „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“.
• V květnu 2009 byl spuštěn „Program výstavby a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek“  s tím, 

že do stavbou dotčených nemovitostí byl rozeslán informativní dopis + Dotazník „Stanovisko k odkanali-
zování nemovitosti“ V průběhu roku uzavřelo „Smlouvu o zpracování dokumentace přípojky“ a má zájem se 
napojit cca 280 odběratelů z celkového počtu cca 500 odběratelů.

• V dubnu 2011 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
• V lednu 2012 byl vybrán zhotovitel stavby „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace ČOV“
• Dne 1.3.2012 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby 
• Dne 14.5.2012 bylo předáno staveniště zhotoviteli, dne 6.6. 2012 proběhlo vlastní zahájení realizace.

PROfil sPOleČNOsti PROfil sPOleČNOsti
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diViZe eNeRgetické služeby (es)
Adresa:  Heranova 76, Ústí nad Orlicí, 562 06
Telefon:  777 673 355
Mail:  tepvos@tepvos.cz 
Web:  www.tepvos.cz 

Divize	Energetické	služby	zajišťuje	na	území	města	Ústí	nad	Orlicí:
• správu majetku tepelného hospodářství
• přípravu rozvoje tepelného hospodářství
• zajištění vyhledávání poruch
• opravy na majetku tepelného hospodářství divize ES a ostatních subjektů
• vytyčování sítí
• výrobu, rozvody a dodávku tepla a teplé vody občanům na území městě Ústí nad Orlicí 
• provoz fotovoltaické elektrárny (FVE)
• další služby v oblasti dodávky tepla a teplé vody pro občany a podnikatele

Divize Energetické služby dodává tepelnou energii pomocí 16 vlastních a 8 pronajatých kotelen. V rámci kotelny 
Mazánkova 75 provozujeme 38 objektových předávacích stanic. 

V souvislosti s požadavky některých subjektů na 
odpojování od soustavy Centrálního zásobování 
teplem (CZT) bylo v roce 2012 za výrazné pomoci 
Města Ústí nad Orlicí podepsáno memorandum o rozvoji 
soustavy CZT ve městě Ústí nad Orlicí, ve kterém se 
účastníci memoranda, Město Ústí nad Orlicí, TEPVOS, 
spol. s r.o. UOBD a SBD zavazují zachovat stávající 
stav soustavy CZT. Zároveň jsou v něm vyjmenovány 
podmínky, při kterých bude stávající stav zachován. 

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. předložila znovu 
zástupcům UOBD k podpisu kupní smlouvu na dodávku 
tepla na 15 let. Podmínkou UOBD bylo její schválení 
na členské schůzi UOBD. V souvislosti s tím jsme navštívili 
všechny domovní schůze jednotlivých objektů, které 
probíhaly před členskou schůzí. Kde jsme vysvětlovali 
výhody zachování stávající soustavy CZT a dopady při 
její likvidaci. Při hlasování na členské schůzi byla tato 
smlouva šleny UOBD za výrazné podpory Města Ústí 
nad Orlicí schválena.

PROfil sPOleČNOsti
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ORgANiZAČNÍ stRuktuRA ekONOMické ÚdAje
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ORgANiZAČNÍ stRuktuRA 

ekONOMikA sPOleČNOsti V ROce 2012

V roce 2012 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního rejstříku nezměnila. 
K 31. 12. 2012 činí 558 077 tis. Kč. Společnost TEPVOS, spol. s r.o. měla k 31. 12. 2012 vlastní kapitál ve výši 
638 012 tis. Kč. Navýšení je o zisk roku 2012, který byl použit k přídělům do rezervního fondu a především do 
fondu rozvoje, který slouží k financování investic. Dále došlo k navýšení o vklad ve výši 20 tis. Kč, který se týká 
pozemků na Dolní Moravě 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	20011/2012	

II.	 Porovnání	výsledků	firmy	TEPVOS,	spol.	s	r.o.	za	rok	plán/skutečnost	2012

NÁZEV TRŽBY NÁKLADY HV

2011 2012 2011 2012 2011 2012
Správa 10 093 11 027 10 093 11 027 0 0
Služby 68	883 74	663 69	916 71	360 -1	033 3	303

z toho KS 45 767 48 289 43 791 44 738 1 976 3 551

z toho RS 23 116 26 374 26 125 26 622 -3 009 -248

VS 49	469 52	636 47	944 48	405 1	525 4	231
ES 61	108 60	799 55	649 59	125 5	459 1	674

TEPVOS 189	553 199	125 183	602 189	917 5	951 9	208

NÁZEV TRŽBY NÁKLADY HV

Plán
2012

Skutečnost
2012

Plán
2012

Skutečnost
2012

Plán
2012

Skutečnost
2012

Správa 12 189 11 027 12 189 11 027 - -
Služby 70	869 74	663 68	493 71	360 2	360 3	303

z toho KS 45 732 48 289 42 379 44 738 3 337 3 551

z toho RS 25 137 26 374 26 114 26 622 -977 -248

VS 50	988 52	636 47	008 48	405 3	980 4	231
ES 64	971 60	799 63	168 59	125 1	803 1	674

TEPVOS 199	017 199	125 190	858 189	917 8	143 9	208

Daň z příjmů v roce 2012 společnost neplatila, 
ale tvořila odloženou daň.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. čerpala v roce 2012 
půjčku od Města Ústí nad Orlicí ve výši 1 497 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 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	rozdělo-
ván	na	dílčí	části:
• fond rozvoje správy společnosti
• fond rozvoje úseku Komunální služby
• fond rozvoje divize Vodohospodářské služby
• fond rozvoje divize Energetické služby
• fond rozvoje úsek Rekreační služby

ekONOMické ÚdAje
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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 2012 zařadila do užívání majetek 
ve výši 28 755 tis. Kč. Z toho byl zaveden majetek 

ve výši 1 266 tis. Kč pro správu společnosti, 11 995  tis. Kč 
pro úsek Komunální služby, 7 853. tis. Kč pro divizi Vodo-
hospodářské služby, 2 134 tis. Kč pro divizi Energetické 
služby a 5 507 tis. Kč pro úsek Rekreační služby. Na výše 
uvedené částce se podílí zařazení střešních FVE, dále se 
jedná  o výstavbu vodovodních řádů a kanalizačních 
stok kanalizačních a  realizaci a modernizaci veřejného 
osvětlení . 

ekONOMické ÚdAje ekONOMické ÚdAje
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ZPRÁVA O VZtAZÍch MeZi PROPOjeNÝMi OsObAMi ZA ROk 2012

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 Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí,
   zastoupená:
	 	 	 	 Ing.	Martinem	MEJDREM	–	jednatelem	
      a
	 	 	 	 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 2012 ani v předcházejících účetních obdobích 
neuzavřela společnost TEPVOS, spol. s r.o. smlouvu 
ovládací ani smlouvu o převodu zisku.

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

27. 2. 2012  – usnesení RM č. 48
25. 6. 2012  – usnesení RM č. 59
1. 10. 2012 – usnesení RM č. 67
3. 12. 2012     – usnesení RM č. 74
17. 12. 2012 – usnesení RM č. 76

Do	působnosti	rozhodování	jediného	společníka	patří:	

1. jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,
2. jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,
3. jmenování a odvolání prokuristy společnosti,
4. přistoupení nového společníka,
5. rozhodování o zrušení společnosti,
6. změny a doplňky zakladatelské listiny,
7. schvalování roční účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo krytí ztráty,
8. rozhodování o použití rezervního fondu společnosti,
9. jmenování auditorů společnosti, stanovení a schvalování koncepce podnikání společnosti,
10. zvýšení či snížení základního kapitálu,  
11. rozhodování o vnitřní organizaci společnosti a jejich změnách,
12. zaujetí stanoviska a přijetí usnesení ke zprávě jednatelů,
13. udělení souhlasu k úkonům jednatelů, které podléhají předchozímu nebo následnému souhlasu valné hromady,
14. rozhodování o dalších otázkách, které jsou valné hromadě ze zákona vyhrazeny.

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 
2012 Rada města Ústí nad Orlicí při rozhodování ve věcech 
města jako jediného společníka obchodní společnosti 
TEPVOS, spol. s r.o. jednala celkem pětkrát. 

ZPRÁVA O VZtAZÍch MeZi PROPOjeNÝMi OsObAMi
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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 
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. 

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.
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Smluvní strana IČO / RČ Předmět smlouvy Datum uzavření

Smlouvy na zřízení věcných břemen

Město ÚO 279676 Smlouva o zřízení věcného břemene - p.p.č. 1162/9, 1176/9, 1176/5, 1176/4, 1162/1, 
1176/8, 1176/10, 1176/12, 1519/88, 2436/15, 2436/23, 2436/24

21.3.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 
19.2.2010

16.4.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - propojení vodovodních 
řadů ul .Zborovská - Q.Kocina UO

18.5.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB- 976/30, 976/31, 1090/4, 1063/4, 1063/5, 
1063/9, 1291/5 v katastru UO

27.9.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o zřízení VB na p.p.č. 828/12,828/40,828/41 - vodovod JISK 10.10.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - vodovod v ul. Královehradecká, parko-
viště AVION

  18.10.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o zřízení VB na p.p.č. 855/1,855/8, 856/2 - vodovod,VO Cihlářská 23.10.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o zřízení VB - 792/9,792/16,792/18,1321/2,792/14 29.10.2012

Smlouvy o dílo

Město ÚO 279676 Ceník společnosti ke smlouvám - Smlouva o dílo 203004, Smlouva o provozování 
WC, Smlouva o dílo č. 203001, Smlouva o dílo KS 01-2002, Smlouva o dílo č. KS 02-
2002, Smlouva o dílo č. 203002, Mandátní smlouva

25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KS 01-2002 o zajištění osvětlení veřejných pro-
stranství ze dne 24.7.2002 

25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2032002 ze dne 25.2.2003 - údržba veřejné zeleně 25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. KS 02-2002  ze dne 24.7.2002  - zajištění svislé světelné 
signalizace  

25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 203001  ze dne 25.2.2003 - údržba komunikací 25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 203004 ze dne 25.2.2003 - Sběrný dvůr 25.1.2012

Smlouvy nájemní

Město ÚO 279676 Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu  ze dne 18.12.2002  - pronájem kontejnerů 129 ks 25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 1.7.2001 2.4.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o nájmu nemovitosti - nový sběrný dvůr 11.9.2012

Smlouvy různé

Město ÚO 279676 Dohoda o změně smluvní strany ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor HM-TH - 
NP kotelen a zařízení čp. 510 ze dne 22.12.2004

1.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 3 Smlouvy o provozování veřejného WC ze dne 17.4.2002 25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 14.10.2002 25.1.2012

Město ÚO 279676 Dodatek č. 2 Smlouvy o správě veřejných pohřebišť ze dne 24.10.2002 25.1.2012

Město ÚO 279676 Mandátní smlouvy - provedení zadávacího řízení 16.7.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o převodu investorství  číslo ORM/1105/4/2012 4.9.2012

Město ÚO 279676 Smlouva o půjčce 23.10.2012

Smlouvy o zajištění reklamy

Nadační fond 
M.J.Kociana UO

44468547 Dohoda o provedení reklamy 3.5.2012

Klubcentrum, UO 00485195 Smlouva o zajištění reklamy 25.6.2012

Z hlediska doby trvání uzavírá společnost TEPVOS, spol. s r.o. s Městem Ústí nad Orlicí smlouvy 
dlouhodobé a krátkodobé.
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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 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. července 2013

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

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 třídě-
ný 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.

ZPRÁVA O VZtAZÍch MeZi PROPOjeNÝMi OsObAMi
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TEPVOS, spol. s r.o.
Třebovská 287 
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