
Zpráva o činnosti společnosti Technické služby Jeseník a.s. 

(za období od 10.06.2021 do 08.09.2021) 

Provoz odpadového hospodářství 

Na konci července, tedy více než půl roku po nabytí účinnosti nových zákonů týkajících se nakládání s odpady, 

vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (účinná od 7.8.2021). Tato vyhláška 

stanovila v příloze přesný podíl odpadu vznikajícího při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných 

komunálních odpadů, který může být odstraněn. U plastu je tento podíl v letech 2021 – 2029 stanoven ve výši 

15%, u papíru, skla a kovů je to 10% (od roku 2030 a dále pak plasty 5% a ostatní 3%). Naše dosavadní míra 

výmětu pod hranicí 20 % tak novým požadavkům legislativy nevyhovuje a musíme část výmětu nově odvážet 

do Ostravy k energetickému využití – přeměna odpadu na tuhá alternativní paliva (TAP). Nové legislativní 

povinnosti tak přinesly zvýšení nákladů v rámci provozu separační linky, kdy činnosti související s dotříděním 

výmětu, jeho slisováním, naložením a odvozem do zařízení OZO v Ostravě na konci srpna byly vyčísleny 

v přepočtu na necelých 4 tis. Kč / 1 tuna odpadu. Dle průměrného množství výmětu v předchozích třech 

letech bude muset být ročně do Ostravy odvezeno 100 až 125 tun výmětu, který nově nesmí být ukládán 

na skládku v Supíkovicích (je nad limity stanovené v prováděcí vyhlášce). Zvýšené náklady (až 0,5 mil. Kč 

ročně) budou částečně kompenzovány zvýšením odměn, které akreditovaným třídírnám poskytuje 

autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, zbývající náklady musí být pokryty ze zvýšení výkupních cen 

separovaného odpadu. 

V této souvislosti byla přijata opatření za účelem snížení množství nepatřičných odpadů při návozu tříděného 

odpadu ze sběrných dvorů, zejména plastů, a to včetně žádosti o součinnost ze strany obcí, resp. jejich 

pracovníků, kteří mají na starosti nakládání s odpady. 

Provoz komunálních služeb 

Během prázdninových měsíců byly na středisku místních komunikací realizovány dvě větší zakázky, a to 

úprava prostoru kolem obnoveného vodního prvku na nám. Svobody a rekonstrukce vstupního prostoru 

před budovou základní školy na ul. Nábřežní. V měsíci září by mělo dojít k vybudování nových urnových míst 

vč. přístupových cest na hřbitově v Bukovicích a zahájena oprava chodníků na ulici Lipovská. V průběhu října 

potom budou realizovány nové květinové výsadby na Masarykově náměstí. 

Koupaliště a wellness 

Návštěvnost koupaliště v letošním roce byla znatelně nižší než v předchozích letech, a to jen 12.818 

návštěvníků (v roce 2019 činila celková návštěvnost 22 344, v loňském roce pak 19 072 lidí), přestože počet 

otevíracích dnů byl totožný jako vloni – 45 dnů v období od poloviny června do konce srpna (v roce 2019 bylo 

otevřeno 75 dnů). Podstatně nižší návštěvnost se promítla i na poklesu tržeb, které za celou sezónu činily 751 

tis. Kč (v roce 2020 činila celková tržba 1 182 tis. Kč). 

Podrobný přehled tržeb a provozních nákladů bude předložen až na dalším zasedání zastupitelstva, neboť 

ke dni odevzdání této zprávy nebyly zaúčtovány veškeré provozní náklady za měsíc srpen. Provozní ztráta je 

předběžně odhadována ve výši 1 150 tis. Kč.). 

Provoz koupaliště byl ke konci srpna ukončen a od čtvrtku 2. září byl opětovně zahájen provoz jesenického 

wellness. 

Změna stanov společnosti 

Na zasedání rady města dne 23.8.2021 byla schválena změna stanov společnosti, která především rozšířila 
působnost valné hromady (v čl. 9 stanov) a nově upravila procesní záležitosti v souvislosti s tím, 
že u společnosti s jediným akcionářem (město Jeseník) fakticky zasedání valné hromady neprobíhá, 
ale rozhodnutí jediného akcionáře jsou přijímána v rámci zasedání Rady města Jeseníku, tzn. nový čl. 10 
stanov proto odkazuje na Jednací řád Rady města Jeseníku. 


