Veřejné služby Mnichovice
příspěvková organizace obce Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice,
provoz: Ondřejovská 709, 251 64 Mnichovice, telefon: + 420 323 640 108, fax: + 420 323 642 108
IČO: 43753922, DIČ: 059-43753922

Zpráva o činnosti organizace za rok 2006.
I.

PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Stav pracovníků byl v porovnání se stavem v roce 2005 navýšen v souvislosti se zahájením provozu Komunitní sítě
Mnichovicka o jednoho pracovníka – správce sítě a dále byl navýšen o 0,2 úvazku pro administrativní činnost a
účetnictví.
1.

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2006:

Kategorie

počet zaměstnanců

- vedoucí organizace
- administrativní pracovníci
- pracovníci dělnického povolání
- technik – správce datové sítě
- pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV)

1
1,7
10
1
0 (zajišťováno na HS)

2.

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období – r. 2006:

a) Přírůstky:

počátek prac. poměru

Mareš Jiří (správce datové sítě)
Klára Pešková – 0,2 úvazek

1.6.2006
1.1.2006

3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období – r. 2006:
Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2006 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov
periodická školení pracovníků BOZ a PO.
Ve sledovaném období se stal jeden pracovní úraz, kdy v důsledku neopatrnosti došlo dne 8.8.2006 u
pracovníka Antonína Šarkoviče při zvedání poklopu revizní šachty ke zlomenině prstu. V souvislosti s tímto
pracovním úrazem nebyly porušeny žádné předpisy ani pracovníkem, ani ze strany zaměstnavatele. Pracovní úraz byl
v souladu s předpisy řádně zaevidován a v součinnosti s pojišťovnou i odškodněn.

Strana 1

z3

Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Název sestavy: Výkaz zisků a ztrát ROPO v Kč
2006
Pro firmu: Veřejné služby obce Mnichovice ze dne: 28.02.07 čas: 10:14:49
------------------------------------------------------------------------Časové období: 01.01.06 - 31.12.06
Činnost
Č.ú. Název ukazatele
Č.ř.
hlavní
hospodářská
--------------------------------------------------------------------------------------501 Spotřeba materiálu
1
1662206.31
0.00
502 Spotřeba energie
2
465980.48
24061.00
504 Prodané zboží
4
1269227.09
244869.89
511 Opravy a udržování
5
267961.58
0.00
512 Cestovné
6
19352.00
0.00
518 Ostatní služby
8
1047854.40
0.00
521 Mzdové náklady
9
3299117.00
170351.00
524 Zákonné sociální pojištění
10
1098950.00
56745.00
527 Zákonné sociální náklady
12
110946.60
0.00
531 Daň silniční
14
52048.00
2687.00
538 Ostatní daně a poplatky
16
34650.00
0.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
14082.00
0.00
548 Manka a škody
23
1729.00
0.00
549 Jiné ostatní náklady
24
356043.55
0.00
551 Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku
25
140902.89
0.00
Účt. třída 5 celkem ř. 1 až 30
31
9841050.90
498713.89
602 Tržby z prodeje služeb
33
5930604.30
306036.20
604 Tržby za prodané zboží
34
41490.00
257690.50
644 Úroky
46
209.09
0.00
649 Jiné ostatní výnosy
48
97724.71
0.00
651 Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. maj.
49
100000.00
0.00
691 Provozní dotace
56
3501671.00
0.00
Účt. třída 6 celkem ř. 32 až 56
57
9671699.10
563726.70
Hospodářský výsledek před zdaněním ř. 57
58
-169351.80
65012.81
Hospodářský výsledek po zdanění ř. 58-59
61
-169351.80
65012.81
Kontrolní číslo
999
38686796.40
2254906.80

II.

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V roce 2006 proběhla inventarizace majetku a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví VS. O provedených
inventarizacích byly zřizovateli podány samostatné protokolární zápisy a nové inventární seznamy. V roce 2006 byl
nově pořízen užitkový stroj – smykový nakladač Locust, přičemž byl zárověň vyřazen starý nakladač UNC-060, který
byl použit jako protihodnota k akontaci. Stroj byl na základě rozhodnutí města pořízen na leasing ČSOB od firmy
Rašovec. Akontaci i splátky si v roce 2006 VS zajistily z vlastních prostředků. Dále byl do DHM zařazen traktůrek
S1300M/36. Na tento majetek byl VS poskytnut investiční příspěvek ve výši 75138,- Kč a zbylou část do kupní ceny
ve výši 14276,- Kč uhradily VS z vlastních prostředků.

III. Předměty činnosti
Nakládání s odpady – s výjimkou odpadů nebezpečných
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Pronájem a půjčování věcí movitých
Specializovaný maloobchod
Vodoinstalatérství
Poskytování technických služeb
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Provozování Veřejné pevné komunikační sítě, služba přenosu dat, služba přístupu k síti Internet
(nově vytvořené služby provozované na základě osvědčení ČTÚ č. 963)
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IV. Závěr
Z uvedeného vyplývá, že VS hospodařily v uplynulém roce se ztrátovou bilancí v hlavní činnosti. Výše ztráty v hlavní
činnosti činila 169353,- Kč. Tato ztráta byla způsobena nenaplněním příjmové strany ze strany zřizovatele, neboť
oproti schválenému návrhu byl příspěvek na konci období krácen o 174862,- Kč. Úkoly byly plněny průběžně.
Ztrátovost hospodaření byla do jisté míry zmírněna také tou skutečností, že některé významné platby bylo nutno
z důvodu neobdržení příspěvku zřizovatele na provoz v plánované a rozpočtované výši, odložit na pozdější dobu. To
může v příštím období způsobit ekonomické potíže a ztráta se může dále zvyšovat.
Naopak v hospodářské činnosti byl vytvořen zisk ve výši Kč 65013,-. Tento zisk byl použit na částečné pokrytí ztráty
z hlavní činnosti.
Ve stavbě haly lisování kalů nebylo provedeno dokončení vnitřních a vnějších omítek, jakož i dokončení stavby bylo
zatím z nedostatku fin. prostředků odloženo. Vzhledem k rozšíření činnosti VS o provozování datových sítí bude tuto
halu možno využít jako provozní a skladovací prostory pro tuto, ale i další činnosti VS.
Významnou výdajovou položkou bylo v roce 2006 pořízení smykového nakladače Locust, které bylo plně hrazeno
z prostředků VS. Velkou výdajovou položku tvoří dlouhodobě velké náklady na opravy a údržbu vozového parku, což
souvisí s jeho stářím. Velmi významnou výdajovou položkou se vzrůstající meziroční tendencí jsou také náklady na
údržbu komunikací. Je to dáno především vlivem enormního zvýšení provozu na těchto komunikacích zejména těžké
dopravní techniky v souvislosti s nárůstem stavební činnosti a výstavbou V&K. Dále se významně rozšířily plochy
udržované zeleně. S narůstajícím počtem obyvatel v souvislosti se stále rostoucí individuální bytovou výstavbou
rostou i náklady na manipulaci s tříděnými odpady. Novým, nepominutelným nešvarem jsou černé skládky, ale i
zbavování se jiných, i mnohdy nebezpečných odpadů v místech určených pro sběr tříděných odpadů. S nárůstem
neasociovaných obyvatel narůstá i vandalismus, jehož následky VS rovněž likvidují v rámci své hlavní činnosti.
V Mnichovicích dne

Za Veřejné služby obce Mnichovice
Jiří Čánský - vedoucí
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