
Zpráva o činnosti společnosti Technické služby Jeseník a.s. 

(za období od 14.4.2022 do 8.6.2022) 
V Jeseníku dne 08.06.2022 

I. 
Výsledek hospodaření za rok 2021: 

Konečný výsledek hospodaření za rok 2021 činí 4 995 569,45 Kč. Na konečný hospodářský výsledek má také 

významný vliv tvorba zákonných rezerv, kdy mimo zákonnou rezervu na rekultivaci skládky (která se ročně pohybuje 

ve výši cca 1 200 tis. Kč) společnost v roce 2021 vytvořila zákonnou rezervu na opravu budovy koupaliště ve výši 

470 tis. Kč, rezervu na opravu velkoobjemových kontejnerů ve výši 300 tis. a rezervu na opravu komunikace 

na skládce ve výši 150 tis. Kč. Dále byla vytvořena účetní rezerva na opravy dlouhodobého majetku, zejména 

dopravních prostředků ve výši 2 mil. Kč. Všechny tyto vytvořené rezervy fakticky snížily celkový zisk. 

Faktory, které měly vliv na výsledek hospodaření za rok 2021, byly uvedeny již ve zprávě pro únorové zasedání 

zastupitelstva. Valná hromada bude výsledky hospodaření projednávat na svém zasedání dne 20.6.2022. 

Historický vývoj hospodaření společnosti: 

Přehledová tabulka "Hospodářský výsledek TSJ v letech 2013 - 2021" (v tis. Kč) 

rok tržby náklady zisk po zdanění  zůstatek bankovního účtu 

2013 110 167    109 330    837    53 485    

2014 109 859    106 006    3 853    50 191    

2015 112 881    106 124    6 757    66 812    

2016 104 127    97 125    7 002    76 119    

2017 114 808    110 373    4 435    46 351    

2018 117 604    116 160    1 444    16 511    

2019 109 845    108 295    1 550    47 939    

2020 106 911    104 705    2 206    37 390    

2021 121 570    116 575    4 995    49 622    

 

II. 
Další informace o činnosti TSJ: 

- oprava chodníků na ul. Lipovská se blíží do svého závěru, finišuje se posledním úsekem k ulici Jaroslava Ježka; 
výsadba nové lipové aleje proběhne v podzimním termínu 

- v květnu byla dokončena renovace mobiliáře na Masarykově nám., práce na obnově košů a laviček budou 
pokračovat i v navazujících ulicích, které přiléhají k náměstí a je tam použitý stejný typ mobiliáře 

- dne 8.6.2022 proběhla pokládka nového živičného povrchu na ulici Erbenova po předchozích činnostech 
na inženýrských sítích 

- připravuje se rekonstrukce sociálního zázemí v obřadní síni pohřební služby v Bukovicích 


