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Vize: Chceme být jedničkou ve správním území statutárního města Frýdku-Místku a bude-li to možné i v regionu
Frýdecko-Místecko v oblasti výstavby a údržby veřejného osvětlení, komunikací, zeleně, městského mobiliáře,
pohřebnictví a korektním partnerem pro Vás.
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Vážený akcionáři,
dovolte mi, abych Vás jménem představenstva, které s účinností od 01.03.2015 zvolila Rada města Frýdku-Místku jednající v působnosti valné
hromady do řídícího a výkonného orgánu společnosti TS a.s., svým úvodním slovem provedl materiálem, který hodnotí vývoj, hospodářské
výsledky a přehled činností TS a.s. v roce 2015.
Představenstvo společnosti bylo hned na počátku roku 2015 postaveno před náročný úkol, aby společně s novým vedením statutárního města
Frýdek-Místek připravilo návrh dalšího rozvoje společnosti na období let 2015 až 2018. Po několika konstruktivních jednáních představenstvo
předložilo návrh Strategického plánu rozvoje TS a.s. na období 2015 – 2018, který Rada města Frýdku-Místku jednající v působnosti valné
hromady schválila dne 02.06.2015.
Tento plán vychází ze základní téze, že společnost vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch svého zakladatele a jediného akcionáře
a činnost ve prospěch ostatních osob má jen okrajový charakter. Vrcholový management společnosti, na základě potvrzení tohoto strategického
rozhodnutí, zaměřil v celém roce 2015 svou obchodní strategii na maximální využití výrobních kapacit na realizace zakázek pro statutární město
Frýdek-Místek, které společnost TS a.s. získávala v rámci tzv. „IN-HOUSE“ zadávání. O tom, že toto rozhodnutí bylo správným manažerským
krokem, a že bylo důsledně dodržováno, svědčí fakt, že společnost dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku za posledních deset let, rovněž
docílila jedny z nejvyšších hodnot dílčích ekonomických ukazatelů (přidaná hodnota, zisk na zaměstnance, rentabilita výnosů), které výrazně
překročila v porovnání nejen s plánovanými částkami na rok 2015, ale také v porovnání s léty předcházejícími. Nejcennější je však skutečnost, že
produktivita práce z přidané hodnoty měla i v roce 2015 nadále stoupající trend v porovnání s léty minulými.
Vedení společnosti je si plně vědomo, že v rámci mnoha organizačních i personálních změn provedených v roce 2015 musí některé řídící procesy
v organizační jednotce stabilizovat. Toto také bude předmětem cílů a programů v roce 2016 v rámci dalšího zlepšování a zdokonalování zavedeného integrovaného systému řízení.
Dovolím si touto cestou připomenout, že rok 2015 byl také dvacátým rokem existence akciové společnosti. Společnosti, která vychází z téměř
padesátileté historie, která dle mého názoru stojí na pevných základech a která se snaží maximálně uspokojovat potřeby jednak svého jediného
akcionáře, ale také především potřeby občanů statutárního města Frýdek-Místek.
I proto si závěrem dovolím poděkovat členům představenstva, stejně jako všem členům dozorčí rady, za odvedenou práci v průběhu celého roku
2015. Největší poděkování však nepochybně patří všem zaměstnancům za poctivý a odpovědný přístup ke své práci v celém uplynulém roce. Především díky jim stoupá kredit značky TS a.s. mezi občany statutárního města Frýdek-Místek, ale i v rámci regionálního podnikatelského prostředí.

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva
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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Stav k 31.12.2015
Popis účetní jednotky
Obchodní firma: 		
Sídlo: 			
Právní forma: 		
IČ: 			
Rozhodující předmět činnosti:
Datum vzniku společnosti:
Společnost zapsána: 		
Akcie: 			

TS a.s.
PSČ 738 01 Frýdek-Místek, 17. listopadu 910
akciová společnost
60793716
služby pro veřejnost
1. září 1995
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076
78 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 049 00 Kč

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20 %:

Způsob jednání:
Společnost zastupuje a za společnost se podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně
1 člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, anebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně
pověřena.
Představenstvo společnosti v roce 2015:                
Předseda představenstva                       Ing. Jaromír Kohut		
								
								
Místopředseda představenstva           MUDr. Miroslav Adam		
								
Místopředseda představenstva
Michal Rylko			
								
Člen představenstva
Mgr. Petr Cvik 		
Člen představenstva
Mgr. Petr Kubů
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den zániku členství: 13.12.2015, den zániku funkce:		
13.12.2015, den vzniku členství: 14.12.2015, den vzniku
funkce: 14.12.2015
den zániku členství: 28.02.2015, den zániku funkce:
28.02.2015
den vzniku členství: 01.03.2015, den vzniku funkce:
09.03.2015
den zániku členství: 28.02.2015
den vzniku členství: 01.03.2015
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Dozorčí rada společnosti v roce 2015:     
Předseda dozorčí rady
Jiří Zaoral 		
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Bártek
Člen dozorčí rady
RNDr. Boleslav Otipka
Člen dozorčí rady
Miroslav Slezák		
Člen dozorčí rady
Jaromír Holub 		
Člen dozorčí rady
Mgr. Petr Cvik 		
Člen dozorčí rady
Ing. Richard Žabka		
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Machura
								
Člen dozorčí rady
JUDr. Miroslav Dokoupil
Člen dozorčí rady
MUDr. Martin Adamec
Člen dozorčí rady
Ing. Kamila Šponerová

den vzniku funkce: 06.01.2015
den zániku členství: 28.02.2015
den zániku členství: 28.02.2015
den zániku členství: 31.10.2015
den vzniku členství: 01.03.2015
den vzniku členství: 01.03.2015
den vzniku členství: 01.03.2015,
den zániku členství: 02.03.2015
den vzniku členství: 01.03.2015
den vzniku členství: 17.03.2015
den vzniku členství: 01.11.2015

Dne 24.2.2015 došlo ke zvýšení počtu členů dozorčí rady z 5 na 7 členů.
Organizační struktura společnosti:                  
Provoz
Provoz
Provoz
Provoz
Provoz

100                                           Technická správa
200                                           Zeleň
400                                           Komunikace
600                                           Veřejné osvětlení
900                                           Vedení společnosti

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech.
Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.
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PROVOZ TECHNICKÁ SPRÁVA
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2015
V této zprávě je prezentováno srovnání vývoje vybraných ekonomických ukazatelů dosažených v roce 2015 s jejich úrovněmi z let 2014, 2013,
případně před těmito obdobími. Při posuzování vývoje těchto dřívějších ukazatelů je nutno vzít v potaz, že k datu 1.1.2013 byl realizován projekt „Rozdělení odštěpením části majetku TS a.s. (střediska Olešná) a jeho sloučením s dceřinou společností statutárního města Frýdek-Místek,
společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., na jehož základě došlo k převedení činnosti provozování autocampu Olešná ze společnosti TS a.s. do
společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. k rozhodnému dni 1.1.2013. Společnost uzavřením Smlouvy o přenesení (předání a převzetí) komplexní
hospodářské správy pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s. i v roce 2015 naplňovala projekt týkající se přenesení
hospodářské správy části majetku a místních komunikací ze statutárního města Frýdek-Místek na společnost TS a.s.
Společnost v průběhu celého roku 2015 získávala od svého jediného akcionáře zakázky v rámci tzv. „IN-HOUSE“ zadávání, proto systematicky
usilovala:
a) na jedné straně o zvýšení hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynaložení veřejných prostředků inkasovaných od statutárního města Frýdek-Místek
(jediného vlastníka společnosti) za služby TS a.s.; toho společnost dosáhla zejména zvýšením množství a kvality poskytovaných služeb při udržení
konkurenceschopnosti cen TS a.s.,
b) na druhé straně o udržení (pokud to vzhledem k „IN-HOUSE“ zadávání bylo možné), případně o postupný pokles, rozsahu vztahů se současnými
nebo novými zákazníky z řad okolních obcí a ostatních osob; v této oblasti společnost sice poskytovala komplexní nabídku služeb, nicméně těmto
zákazníkům byly, v návaznosti na „IN-HOUSE“ zadávání, služby TS a.s. realizovány okrajově, vždy za účelem využití volných kapacit TS a.s. a tím
zvýšení efektivnosti vynaložení veřejných prostředků.

OBCHOD A MARKETING – „NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU“
V prvním roce plnění Strategického plánu rozvoje TS a.s. na období 2015 – 2018 dosáhl provoz Technická správa tržeb z prodeje služeb ve výši
14,42 mil. Kč, což představuje podíl na jeho plánovaných čtyřletých tržbách ve výši 22,2 %. Provoz Zeleň dosáhl podílu na jeho plánovaných
čtyřletých tržbách 25,3 %, což odpovídá celkovým ročním tržbám ve výši 32,70 mil. Kč. Provoz Komunikace dosáhl tržeb ve výši 59,22 mil. Kč,
jeho podíl na plánovaných čtyřletých tržbách provozu představuje 26,92 % a provoz Veřejné osvětlení měl své tržby na úrovni 47,45 mil. Kč, což
odpovídá 25,65 % z plánovaných čtyřletých tržeb tohoto provozu.
Společnost TS a.s. završila rok 2015 hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 8 337 tis. Kč, zatímco plánovaná hodnota byla 3 025 tis.
Kč. Dosažený výsledek je lepší o 5 312 tis. Kč v porovnání s plánovanou hodnotou a je nejlepším za posledních 10 let. Rentabilita výnosů činila 4,2
% (plánovaná hodnota 1,9 %). Vytvořená přidaná hodnota byla 96 575 tis. Kč, zatímco v roce 2014 byla dosažena hodnota ve výši 91 663 tis.
Kč, produktivita práce z přidané hodnoty dosáhla částky 540,6 tis. Kč na zaměstnance, což znamená zvýšení o 6,9 % v porovnání s plánovanou
hodnotou a o 4,5 % více než dosažená hodnota v roce 2014. Zisk na zaměstnance po zdaněním činil 37,4 tis. Kč, přičemž v roce 2014 tato
hodnota byla 34,4 tis. Kč.
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Vývoj hospodářského výsledku v roce 2015

V účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 došlo k nárůstu celkových výnosů (bez vnitropodnikových výnosů) na 158 945 tis. Kč, v porovnání
s rokem 2014, kdy celkové výnosy činily 157 511 tis. Kč, se jedná o zvýšení o 0,9 %. Ostatní provozní výnosy poklesly, a to z částky 2 545 tis.
Kč na 2 063 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb vzrostly ze 153 098 tis. Kč na 153 788 tis. Kč, jedná se o zvýšení o 0,5 %.

Tržby z prodeje služeb v letech 2005 až 2015 v tis. Kč

Celkové výnosy v letech 2005 až 2015 v tis. Kč

Aktivace v letech 2005 až 2015 v tis. Kč

Ostatní provozní výnosy v letech 2005 až 2015 v tis. Kč

Dalšího zvýšení produktivity práce z přidané hodnoty (až na hodnotu 540,6 tis. Kč na zaměstnance) dosáhla společnost nejen díky vyšším tržbám
v porovnání s rokem 2014 a léty předcházejícími, ale především také neustálou snahou snižování nákladů jednotlivých procesů. Z grafu je patrný
nepřetržitý nárůst tohoto sledovaného parametru od roku 2005.

Produktivita práce z přidané hodnoty v tis. Kč
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Na dosažených celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb se v roce 2015 nejvýrazněji podílel provoz Komunikace s 38,51 %, v pořadí druhým provozem bylo s 30,85 % Veřejné osvětlení. Provoz Zeleň dosáhl podílu ve výši 21,26 %, tradičně nejnižší procentní podíl měl provoz
Technická správa s hodnotou 9,38 %. Pravidelný nárůst podílu tržeb provozu Komunikace je patrný za posledních pět let a vyplývá především
z navyšování rozsahu prací pro jediného akcionáře v rámci uzavřené Smlouvy o přenesení (předání a převzetí) komplexní hospodářské správy
pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s.

Procentuální podíl provozů na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb TS a.s.

V roce 2015 TS a.s. již podvanácté provedla průzkum spokojenosti občanů Frýdku-Místku se službami, které poskytuje. Cílem bylo dosáhnout
minimálně 75procentní spokojenosti. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, pomocí 12 uzavřených otázek byla zjišťována míra spokojenosti
občanů v oblasti údržby veřejného osvětlení, komunikací, veřejné zeleně, městského mobiliáře. Respondenti se také vyjadřovali k úrovni úklidu
města, zimní údržby komunikací, čistotě veřejných WC, provozu parkovišť a činnosti hrobové matriky. Z vyhodnocení vyplynulo, že u většiny
poskytovaných služeb je požadované procento spokojenosti splněno.
Spokojenost nad 90 % byla dosažena u správy a údržby veřejného osvětlení, a to 94,6 %. S úrovní úklidu města bylo celkem spokojeno 88,5
% respondentů, s úrovní slavnostního osvětlení historických objektů 88 % a s úrovní údržby zeleně v Místku bylo celkem spokojeno 86,5 %.
Nasvětlení přechodů pro chodce bylo kladně hodnoceno 83,7 %, s vánoční výzdobou bylo spokojeno 81,7 %, zimní údržba byla kladně hodnocena
76,3 %.
S údržbou veřejné zeleně ve Frýdku bylo 74,6 % spokojených. V otázce městského mobiliáře se kladně vyjádřilo 63,3 %. Další oblastí, kde
nebyla dosažena 75procentní spokojenost, byla čistota veřejných WC s počtem spokojených 29,4 %. Požadovaná spokojenost nebyla splněna u
provozování parkovišť ve Frýdku-Místku, zde bylo 55,9 % spokojených.
Vytýkané nedostatky, které bylo v silách TS a.s. vyřešit, byly postupně odstraňovány. Ostatní problémové oblasti byly však projednávány se
zástupci statutárního města Frýdek-Místek s cílem dohodnout se na možných řešeních především v návaznosti na možnostech schváleného
rozpočtu města.
Již od konce roku 2013 mají občané možnost prostřednictvím webových stránek www.tsfm.cz posílat své náměty a připomínky. Všechny tyto
podněty jsou prošetřeny a na všechny je reagováno zpětnou písemnou informací.

MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ INFRASTRUKTURY – ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
Realizované investice v roce 2015 dosáhly celkové částky 13 574 315 Kč. Převážná část finančních prostředků byla vložena do obnovy vozového
a technologického parku a také do technického zhodnocení metropolitní optické sítě.
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Vývoj investic TS a.s. v letech 2005 až 2015 v mil. Kč

V roce 2015 bylo pořízeno:
Provoz Technická správa
Tabulové nůžky
Užitkový automobil do 3,5 t (skříňové provedení)
Provoz Zeleň
Vysoký kontejner, 2 ks
Nízký kontejner, 2 ks
Provoz Komunikace
Vibrační válec do 1,7 t
Ruční mycí stroj
Kontejner na VOLVO, 2 ks
Fréza na beton
Provoz Veřejné osvětlení
Přestavba MP 16 na nový podvozek
Metropolitní síť
Městský kamerový systém
Vedení společnosti
Optimalizace topného systému v areálu
Osobní automobil
Multifunkční laserová tiskárna
Kamerový systém v areálu TS a.s.
Zateplení střechy přístřešku pro chemický posyp
Zateplení budov
Zpevnění plochy u nového skladu
Nástěnné fény
Rekonstrukce oplocení areálu
Soubor nábytku pro skladníka
Soubor nábytku pro materiálovou účetní
Přístřešek pro kola

312 tis. Kč
495 tis. Kč
63 tis. Kč
48 tis. Kč
426 tis. Kč
106 tis. Kč
194 tis. Kč
28 tis. Kč
1 170 tis. Kč
798 tis. Kč
3 295 tis. Kč
146 tis. Kč
618 tis. Kč
47 tis. Kč
789 tis. Kč
64 tis. Kč
4 373 tis. Kč
370 tis. Kč
21 tis. Kč
81 tis. Kč
49 tis. Kč
51 tis. Kč
31 tis. Kč

V průběhu roku 2015 byly realizovány nedokončené investice v hodnotě
3 797 tis. Kč, k nimž patří například:
Garážová vrata, 4 ks
Obraceč
Výstavba nových skladů
Výstavba optické sítě
Výstavba kamerového systému
Zateplení stěn a střechy stolařské dílny
Výstavba kanceláří pro provoz Zeleň a Komunikace
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23 tis. Kč
1 759 tis. Kč
467 tis. Kč
287 tis. Kč
1 075 tis. Kč
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LIDSKÉ ZDROJE – ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN SPOLEČNOSTI
Vedení společnosti pokračovalo v oblasti lidských zdrojů i v roce 2015 v realizaci základních tezí stanovených strategickým plánem.
To vše v podtextu neustálého budování kolektivního vědomí zaměstnanců. Důraz byl i nadále kladen především na klíčové zaměstnance s vysokým potenciálem, se speciálním vzděláním nebo zaškolením, a to na různých pracovních pozicích v organizační struktuře, včetně dělnických
profesí. Politika společnosti podporuje týmovou práci a spolupráci mezi organizačními jednotkami.

Struktura zaměstnanců podle vzdělání v procentech

Vedení společnosti pokračovalo i v roce 2015 v prosazování systematického zvyšování profesní kvalifikace formou odborných školení, seminářů
a odborných tréninků.

Náklady na školení provozů v roce 2015 v Kč a procentním vyjádření

U všech kmenových zaměstnanců byl v rámci integrovaného systému řízení zajišťován jejich profesní růst prostřednictvím plánu vzdělávání, který
je pravidelně vyhodnocován a analyzován. U dělnických profesí zavedený systém hodnocení zaměstnanců motivuje k růstu výkonnosti a kvality
výkonů. U TH zaměstnanců systém zvyšuje motivaci ke zkvalitňování řídicích kompetencí a pracovního chování k podřízeným. Vzájemné působení
obou hodnoticích systémů směřuje k trvalému růstu kvality služeb poskytovaných společností (výsledného produktu) svému akcionáři.
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Vývoj věkové struktury zaměstnanců

V září 2015 byla analýzována věková struktura zaměstnanců společnosti s cílem personálního ošetření případných odchodů do důchodu. Z výsledků analýzy vyplynulo, že společnost nemá v nejbližší době (do roku 2018) akutní generační problém. Je však patrný trend stárnutí lidského
potenciálu, přičemž je zjevné minimální doplňování mladými kádry (zejména absolventy středních škol). Pokud stávající trend bude pokračovat
bez dalšího koncepčního řešení, společnost se dostane do problémů s lidskými zdroji zhruba do deseti let. V grafu je uveden vývoj věkové struktury
zaměstnanců v letech 2009, 2012 a 2015.
V říjnu 2015 byla testována spokojenost zaměstnanců s cílem získat informace z oblasti motivace zaměstnanců, pracovního prostředí, bezpečnosti
práce, odměňování a mezilidských vztahů. Nejvyšší spokojenost 96,4 % byla dosažena u otázky týkající se spokojenosti s prací, kterou zaměstnanci vykonávají (pracovní náplň). Vysoká spokojenost, celkem 92,9 %, byla se zaměstnaneckými výhodami.
Pro hlubší analýzu důvodů nespokojenosti bylo provedeno ještě druhé kolo dotazování, kde se podrobněji rozebíraly nespokojenosti zaměstnanců
se vztahy mezi lidmi na pracovišti, s každodenní organizací práce svého nadřízeného na pracovišti, s cenami v kantýně a s jejími službami, také
nespokojenosti s tím, jak jejich nadřízený odměňuje za vykonanou práci, s bodovým systémem, s nepeněžními formami odměňování, s řízením
společnosti vrcholovým vedením a s informovaností ze strany vedení o dění ve společnosti.
Připomínky s provozem kantýny vedení společnosti ihned projednalo s dodavatelem. Další oblasti budou řešeny v roce 2016.
Všichni zaměstnanci jsou průběžně informováni o vývoji ve společnosti v rámci provozních porad nebo tématu měsíce.

INTEGROVANÝ SYSTÉM – BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jednou z hlavních priorit ve společnosti v rámci integrovaného systému řízení je i nadále oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V souladu
se schváleným plánem jsou prováděny pravidelné kontroly dodržování BOZP a PO, závěry z jednotlivých auditů jsou projednávány na poradách
vedení.
V oblasti ochrany životního prostředí je dlouhodobým cílem trvalé snižování jednotlivých druhů vyprodukovaných odpadů.
Neméně důležitým úkolem v rámci integrovaného systému bylo neustálé hledání úspor v jednotlivých procesech, především v oblasti snižování
spotřeby energií, pohonných hmot, materiálových vstupů, ale také zlepšování environmentálního profilu společnosti.
Nejen procesy v oblasti kvality, ale i oblast BOZP a PO, stejně jako ochrana životního prostředí uvnitř společnosti jsou na vysoké úrovni, o čemž
svědčí i stanovisko CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Praha, které v rámci dalšího dozorového auditu opětovně v měsíci listopadu
2015 potvrdilo všechny certifikáty podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.
Produkce směsného komunálního odpadu se za poslední 3 roky ustálila kolem hodnoty 11 tun. Produkce papíru se oproti předešlému roku opět
snížila, a to o 12,4 %. Naopak produkce plastů se ve srovnání s rokem 2014 zvýšila o 0,9 tun. Množství nebezpečných odpadů v průběhu
roku 2015 stouplo o 29,39 tun, což bylo zapříčiněno jednak zvýšeným množstvím vyprodukovaných nebezpečných odpadů v areálu, ale také i
produkcí ze zakázkové náplně.
Společnost má schválen plán odpadového hospodářství krajským úřadem ze dne 30.09.2009.
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Produkce směsného komunálního odpadu v letech 2005-2015 v tunách

Produkce papíru v letech 2005-2015 v tunách

Produkce plastů v letech 2005-2015 v tunách

Produkce nebezpečného odpadu v letech 2009-2015 v tunách

Nakládání s odpady v podniku je plně v souladu s politikou společnosti a platnou legislativou. Pravidelné vyhodnocování probíhá v rámci přezkoumání vedením, s jehož obsahem jsou seznamováni vedoucí zaměstnanci na pravidelných poradách vedení.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016
Společnost plánuje v roce 2016 celkové výnosy ve výši 158 156 tis. Kč a zisk v hodnotě 4 545 tis. Kč při průměrném přepočteném stavu
zaměstnanců 184,74.
Management společnosti bude pokračovat i v roce 2016 v naplňování Strategického plánu rozvoje TS a.s. na období 2015
– 2018 schváleného jediným akcionářem dne 02.06.2015, především v plnění podmínek nutných pro možnost zadávání zakázek jediným akcionářem – statutárním městem Frýdek-Místek prostřednictvím „IN-HOUSE“ zadávání, bude i nadále pokračovat v budování své corporate identity v souladu s představenstvem schváleným Komunikačním plánem na rok 2016.
V oblasti investic, podle schváleného plánu investic na rok 2016, bude i nadále pokračovat v postupné obnově vozového parku, ve vylepšení
pracovních podmínek TH zaměstnanců rekonstrukcí bývalých skladů v rámci vybudování nových provozních kancelářských prostor, stejně jako v
dalším zlepšení environmentálního profilu prostřednictvím zateplení nových skladových prostor, včetně jejich rozšíření v areálu společnosti.
V oblasti integrovaného systému řízení jakosti si vedení společnosti stanovilo jasný cíl v podobě potvrzení certifikátů jakosti již podle nových norem
ČSN EN ISO 9001:2015, respektive ČSN EN ISO 14001:2015, stejně jako ČSN OHSAS 18001:2009, v rámci recertifikačního auditu, který
proběhne v listopadu 2016.
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PROVOZ ZELEŇ

ROZVAHA (údaje netto - v tis. Kč)
				
aktiva celkem
dlouhodobý majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
		 software
		 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
stavby
samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
jiný dlouhodobý hmotný majetek
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
oceňovací rozdíl k nabytému majetku
oběžná aktiva
zásoby
dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky
pohledávky z obchodních vztahů
stát - daňové pohledávky
krátkodobé poskytnuté zálohy
dohadné účty aktivní
jiné pohledávky
krátkodobý finanční majetek
peníze
účty v bankách
časové rozlišení
pasiva celkem
vlastní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy
fondy ze zisku
rezervní fond
statutární a ostatní fondy
výsledek hospodaření minulých let
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
cizí zdroje
rezervy
ostatní rezervy
dlouhodobé závazky
odložený daňový závazek
krátkodobé závazky
závazky z obchodních vztahů
závazky k zaměstnancům
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
krátkodobé přijaté zálohy
dohadné účty pasivní
jiné závazky
časové rozlišení
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31.12.2014
136 421
84 159
208
208
0
83 951
8 676
36 720
32 232
182
6 141
0
51 802
4 803
1 374
3 099
2 142
126
259
21
551
42 526
149
42 377
460

31.12.2015
137 807
84 951
8
8
0
84 943
8 676
44 045
28 201
224
3 797
0
52 213
6 313
296
4 023
3 230
0
100
217
476
41 581
207
41 374
643

136 421
114 921
81 822
185
2 352
2 200
152
24 471
6 091
20 800
362
362
4 170
4 170
16 268
5 639
3 272
3 332
3 413
70
189
353
700

137 807
118 238
81 822
185
2 640
2 500
140
26 912
6 679
18 210
684
684
3 973
3 973
13 553
3 885
3 488
3 145
2 577
38
189
231
1 359

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
				
tržby za prodej zboží
náklady vynaložené na prodané zboží
obchodní marže
výkony
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
změna stavu zásob vlastní činnosti
aktivace

31.12.2014
0
0
0
154 309
153 098
-31
1 242

31.12.2015
0
0
0
156 501
153 788
532
2 181

62 646
46 650
15 996
91 663
74 845
52 643
1 651
18 482
2 069
623
9 922
516
123
133
2 545
1 641
7 437

59 926
44 163
15 763
96 575
77 614
52 708
3 417
19 006
2 483
631
10 436
302
104
374
2 063
1 462
8 319

141
0
0
86
55

79
0
0
61
18

daň z příjmů za běžnou činnost
splatná
odložená
výsledek hospodaření za běžnou činnost

1 401
1 693
-292
6 091

1 658
1 855
-197
6 679

výsledek hospodaření za účetní období
výsledek hospodaření před zdaněním

6 091
7 492

6 679
8 337

výkonová spotřeba
spotřeba materiálu a energie
služby
přidaná hodnota
osobní náklady
mzdové náklady
odměny členům orgánů obchodní korporace
náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
sociální náklady
daně a poplatky
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
ostatní provozní výnosy
ostatní provozní náklady
provozní výsledek hospodaření
výnosové úroky
nákladové úroky
ostatní finanční výnosy
ostatní finanční náklady
finanční výsledek hospodaření
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INFORMACE Z PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Základní východiska pro sestavení účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2015 a 2014.
Účetní metody
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za účetní období 1.1.2015 – 31.12.2015
a 1.1.2014 – 31.12.2014 jsou následující:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání
dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku, tvoří společnost opravnou položku z důvodu dočasného nepoužívání.
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením
související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, ostatní
přímé náklady.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů
u neodpisovaného majetku, oprávek u odpisovaného majetku. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se stanovuje na základě odborného
odhadu.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu, které jsou evidovány podrozvahově.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Technické zhodnocení zařazené od roku 2010,
které nemá podstatný vliv na dobu životnosti majetku, neprodlužuje jeho dobu odpisování. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku nabytého vkladem a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví sníženým o převzaté závazky. Opravná položka k nabytému majetku vznikla v roce 1995 jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní
cenou části podniku pořízeného vkladem a cenou uznanou valnou hromadou. Přeceněním takto získaného majetku byla část opravné položky k
nabytému majetku zúčtována jako zvýšení zůstatkové ceny příslušných složek majetku a následně odepisována po dobu 15 let. V rozvaze je tato
opravná položka vykázána na řádku oceňovací rozdíl k nabytému majetku.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání
dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Společnost
nepoužívá metodu komponentního odpisování.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého hmotného majetku, tvoří společnost opravnou položku.
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Systém odpisování drobného hmotného majetku
Drobný hmotný majetek od 500 Kč do 20 000 Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - spotřeba
materiálu. Je sledován v podrozvahové evidenci na kartách zaměstnanců za něj zodpovědných. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně nad
20 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než l rok je odepisován, dle interního předpisu, po dobu 24 měsíců od uvedení do užívání.
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Ve sledovaném období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.
Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Zásoby
Účtování zásob je prováděno způsobem A, u nákupu pohonných hmot způsobem B.
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím pevných cen a oceňovacích rozdílů. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na
jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, pojistné, poštovné).
Výrobky a nedokončená výroba, včetně služeb, se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové
náklady, ostatní přímé náklady.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám, či jinak dočasně znehodnoceným zásobám, je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých
dlužníků a věkové struktury pohledávek.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců)
s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.
Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích valná hromada, ledaže se jedná o zvýšení základního
kapitálu rozhodnutím představenstva podle pověření valné hromady. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou.
Základní kapitál společnosti může být zvýšen upisováním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti, či rozhodnutím představenstva podle
pověření valné hromady.
Rezervní fond a ostatní fondy
Se souhlasem valné hromady může společnost vytvořit rezervní fond a případně i další fondy, např. kapitálový a sociální. Jejich tvorba a rozdělení
se řídí rozhodnutím valné hromady.
Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná
do jednoho roku od rozvahového dne.
Úroky z úvěrů a ostatních finančních výpomocí, pokud se jejich splatnost nepředpokládá do 12 měsíců od rozvahového dne, jsou vykazovány
jako dlouhodobé závazky.
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Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.
Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu
najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
V hospodářském roce 1.1.2015 – 31.12.2015, ani v hospodářském roce 1.1.2014 – 31.12.2014, neměla společnost formou leasingu najatý
žádný majetek.
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky
peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31.12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku s výjimkou dlouhodobého
finančního majetku. V hospodářském roce 2015 ani 2014 nebylo v cizích měnách účtováno.
Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a
závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se
mohou od těchto odhadů odlišovat.
Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky, popř. způsobem stanoveným v uzavřené
smlouvě, např. na základě dílčích fakturací.
Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl
mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na
realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů, jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu.
V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu na daň z příjmů.
Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních
nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do
pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.
Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto
události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly
po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
Změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období
V účetním období 1.1.2015 – 31.12.2015, ani v roce 1.1.2014 – 31.12.2014, nedošlo ke změně způsobů oceňování, odpisování nebo
opravě chyb minulých období.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Doměrky daně z příjmu za minulá účetní období nejsou.
Dlouhodobé bankovní úvěry
V roce 2014 ani 2015 společnost nečerpala dlouhodobé bankovní úvěry.
Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Společnost obdržela v průběhu roku 2015 dotace od úřadu práce k úhradě provozních nákladů souvisejících se zřízením pracovních
míst na veřejně prospěšné práce, a to na základě splnění podmínek stanovených dohodami uzavřenými s Úřadem práce ve Frýdku-Místku pro rok 2015. Celková výše takto přijatých dotací, zúčtovaných ve prospěch provozního hospodářského výsledku, činila
1 509 tis. Kč (v roce 2014 byla 2 010 tis. Kč).
Společnosti byla v průběhu roku 2013 přiznána dotace od Ministerstva životního prostředí č. CZ.1.02/2.1.00/11.09825 na pořízení
2 samosběrných vozů za účelem omezování prašnosti z plošných zdrojů. Celkově uznatelné náklady na akci činily 5 286 tis. Kč, z toho byl
příspěvek z fondu Evropské unie 4 043 tis. Kč (76,5 %), příspěvek SFŽP ČR 714 tis. Kč (13,5 %) a příspěvek TS a.s. 528 tis. Kč (10 %). V roce
2014 ani 2015 nebyly čerpány investiční dotace.
Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (údaje v tis. Kč)

Významný přírůstek DHM v roce 2015 zahrnuje zejména:
pořízení nových strojů, zařízení a vozidel pro údržbu veřejného osvětlení, komunikací, zeleně a správu společnosti (např. zhodnocení montážní
plošiny M16, podlahový mycí stroj DELUXE 55/2, válec VT 100 H, hákové kontejnery otevřené, Fiat Ducato Maxi, škoda Octavia Style 2,0 TDI,
nůžky tabulové motorové MTH, kamerový systém, metropolitní síť, zateplení budov, výstavba nových skladů).
Úbytky DHM vznikly v uvedeném účetním období zejména:
vyřazením a následným prodejem plně odepsaného dlouhodobého majetku z důvodu jeho opotřebení (např. server Office PRO 1000, kamerový
zabezpečovací systém TS a.s., Mercedes Benz, příslušenství malotraktoru, montované ocelové sklady).
V rozvaze na ř. 019 Jiný dlouhodobý hmotný majetek vykazuje účetní jednotka stav drobného DHM do 40 tis. Kč, který, dle interního pokynu,
účtuje do dlouhodobého hmotného majetku a odepisuje po dobu 24 měsíců, a dále umělecká díla.
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Dlouhodobý nehmotný majetek (údaje v tis. Kč)

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (údaje v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem a věcnými břemeny
Jsou zřízena věcná břemena:
- věcné břemeno chůze a jízdy
- věcné břemeno vedení přípojky splaškové kanalizace, právo přístupu za účelem provádění kontroly, údržby a oprav
- věcné břemeno zřídit a vést přípojku splaškové kanalizace a dále právo přístupu za účelem provádění její kontroly, údržby
a oprav
- věcné břemeno zřízení a vedení přípojky telefonní a vodovodní, právo přístupu za účelem jejich kontroly, údržby a oprav
- věcné břemeno umístění, provozování a oprav kanalizačního řádu
- věcné břemeno umístění, užívání a oprav cyklistické stezky
- věcné břemeno zřizování, provozu, údržby a oprav podzemního vedení telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a 		
vytyčovacích bodů
- věcné břemeno umístění, užívání (provozování) a oprav stavebního objektu SO 1 – parkoviště
- věcné břemeno realizace, umístění, oprav a veřejného provozování stavebního objektu „SO 101 Komunikace“
- věcné břemeno užívání za účelem vybudování přípojky kanalizace k rodinnému penzionu
- věcné břemeno volného přístupu do objektu za účelem provozování, provádění oprav a rekonstrukcí, údržby, kontroly 		
technického stavu zařízení a měřicího přístroje a provádění zápisů jeho stavu
- věcné břemeno umístění sekundárních rozvodů tepla, položení rozvodů, provozování a přístupu k nim při poruchách, 		
opravách, údržbě a rekonstrukcích
- věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, zřízením, provozem, opravami a údržbou přeložky kabelového 		
vedení
- věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, zřízením, provozem, opravami a údržbou rekonstrukce VO v ulicích
Příborská a Nad Přehradou
- věcné břemeno spočívající v právu zřízení, umístění, vedení, provozu, oprav, údržby, modernizace, úprav a odstraňování 		
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, konkrétně optického kabelu a v právu přetínat tyto pozemky vodiči a 		
zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky
- věcné břemeno za účelem výstavby veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb v elektronických komunikacích.
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Tato věcná břemena jsou zřízena k těmto společnostem a fyzickým osobám:
NOVOGEAR, spol. s r.o., 17. listopadu 2245, Frýdek-Místek
Fraisová Simona, Nová Bělá, Mitrovická 106/473, Ostrava
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek
České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 - Strašnice
Ostřižková Marie, Dvorská 38, Stanislavice, Český Těšín
DISTEP a.s., Ostravská 961, Frýdek-Místek
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle
Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Takový majetek účetní jednotka neeviduje.
Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Nejsou.
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč)

Dle rozhodnutí valné hromady byl v roce 2015 výsledek hospodaření za rok 2014, evidovaný k 31.12.2014, rozdělen takto: příděl do rezervního
fondu ve výši 300 tis. Kč, příděl do sociálního fondu ve výši 400 tis. Kč, převod do nerozděleného zisku minulých let ve výši 2 441 tis. Kč, výplata
dividend akcionáři 2 950 tis. Kč.
Základní kapitál
Základní kapitál k 31.12.2015 ve výši 81 822 tis. Kč byl tvořen 78 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 049 tis. Kč.
Všechny akcie byly jediným akcionářem plně splaceny.
Pohledávky a závazky
Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti (údaje v tis. Kč)
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Společnost dále eviduje pohledávku za finančním úřadem z titulu zúčtování faktur přijatých se zdanitelných plněním prosinec 2015 a datem
doručení leden 2016 v hodnotě 282 tis. Kč. Odpočet daně z přidané hodnoty byl uplatněn v daňovém přiznání k DPH za měsíc leden 2016.
V podrozvahové evidenci společnost eviduje odepsané pohledávky v hodnotě 519 tis. Kč (k 31.12.2014 v hodnotě 511 tis. Kč).
Závazky po lhůtě splatnosti
Společnost neměla k 31.12.2015 žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ani daňové závazky. Krátkodobé závazky na zákonném sociálním a zdravotním pojištění, jakož i daňové závazky, které společnost vykazuje k datu roční závěrky, byly splatné
až v lednu 2016, kdy také došlo k jejich úhradě.
Společnost vykazuje k datu roční závěrky závazky a opravné daňové doklady po splatnosti ve výši -82 tis. Kč (k 31.12.2014 ve výši -69 tis. Kč).
Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
K pohledávkám a závazkům z obchodních vztahů nebylo uplatněno žádné zástavní a zajišťovací právo.
Dlouhodobé pohledávky a závazky
Společnost vykazuje v aktivech rozvahy na ř. 040 dlouhodobé pohledávky ve výši 296 tis. Kč (v roce 2014 ve výši 1 374 tis. Kč). Jedná se
o pozastávky poskytnuté odběratelům po dobu záruční lhůty, zejména u zakázek za služby stavební činnosti. V pasivech rozvahy na ř. 096
neeviduje dlouhodobé závazky z obchodních vztahů, které by vyplývaly z přijatých pozastávek v platbách dodavatelům, rovněž po dobu záruční
lhůty převzatých stavebních zakázek.
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Nejsou.
Opravné položky
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.
Změny na účtech opravných položek (údaje v tis. Kč)

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
Rezervy (údaje v tis. Kč)
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Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů za účetní období 1.1.2015 – 31.12.2015 činí 1 855 tis. Kč (za období 1.1.2014 – 31.12.2014 ve výši 1 693 tis. Kč).
Společnost neeviduje k 31.12.2015 daňové nedoplatky.
Společnost zaúčtovala k 31.12.2015 odložený daňový závazek ve výši 3 973 tis. Kč. K 31.12.2014 činil odložený daňový závazek 4 170 tis.
Kč, což znamenalo snížení nákladů k 31.12.2015 o 197 tis. Kč.
Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč)

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (údaje v tis. Kč)

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (údaje v tis. Kč)

Účetní jednotka neposkytovala v roce 2015 ani v roce 2014 žádná plnění bývalým členům orgánů společnosti.

25

v ý r o č n í

2015

z p r á v a

Informace o spřízněných osobách
Společnost běžně poskytuje v rámci své hlavní činnosti služby spřízněným osobám. Za období 1.1.2015 – 31.12.2015 dosáhl tento objem
poskytovaných služeb 122 888 tis. Kč (za období 1.1.2014 – 31.12.2014 dosáhl objem 125 644 tis. Kč).

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami (údaje v tis. Kč)

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V hospodářském roce 1.1.2015 –
31.12.2015 činily nákupy 3 307 tis. Kč (v hospodářském roce 1.1.2014 – 31.12.2014 činily 7 298 tis. Kč).
Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám (údaje v tis. Kč)

Náklady vynaložené ve sledovaném účetním období za služby auditorské společnosti
Povinný audit účetní závěrky dle smlouvy celkem 72 tis. Kč bez DPH.
Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Nejsou.
Události po datu účetní závěrky
Nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést ke zpochybnění předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.
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PROVOZ KOMUNIKACE

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč)
		
Základní kapitál
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Snížení
Konečný zůstatek
Ostatní kapitálové fondy
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Snížení
Konečný zůstatek
Fondy ze zisku
Rezervní fond
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Snížení
Konečný zůstatek
Ostatní fondy ze zisku
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Snížení
Konečný zůstatek
Nerozdělený zisk minulých let
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Snížení
Konečný zůstatek
Neuhrazená ztráta minulých let
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Snížení
Konečný zůstatek
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Počáteční zůstatek
Zvýšení
Rozdělení výsledku hospodaření
Rozhodnuto o výplatách podílů na zisku
Konečný zůstatek
Vlastní kapitál
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31.12.2014
81 822
81 822
0
0
81 822
185
185
0
0
185
2 352
2 200
2 000
200
0
2 200
152
159
100
107
152
24 471
23 948
523
0
24 471
0
0
0
0
0
6 091
3 773
6 091
823
2 950
6 091
114 921
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31.12.2015
81 822
81 822
0
0
81 822
185
185
0
0
185
2 640
2 500
2 200
300
0
2 500
140
152
400
412
140
26 912
24 471
2 441
0
26 912
0
0
0
0
0
6 679
6 091
6 679
3 141
2 950
6 679
118 238

ZPRÁVA O VZTAZÍCH SPOLEČNOSTI TS a.s. ZA ROK 2015
Tato zpráva o vztazích mezi společností TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, PSČ 738 01, Frýdek-Místek, IČ 60793716, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076 (dále jen „Společnost TS a.s.“), a ovládající osobou a mezi Společností TS a.s. a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou, je vypracována v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále
jen „zákon o obchodních korporacích“), za účetní období 2015 (dále jen „uplynulé účetní období“).
I. VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍCH A OVLÁDANÝCH OSOB A STRUKTURA JEJICH VZTAHŮ
A. OSOBA OVLÁDANÁ
TS a.s., IČ 60793716, 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
1076, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování služeb v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, údržby a výstavby místních komunikací,
správy a údržby městské zeleně.
B. OSOBA OVLÁDAJÍCÍ
Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, je jediným akcionářem Společnosti TS a.s. a splňuje znaky ovládající
osoby ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“), v platném znění.
C. OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
DISTEP a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Ostravská 961, Místek, PSČ 738 01, IČ 65138091
Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 47151552
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Nad Přehradou 2290, Místek, PSČ 738 01, IČ 26829495
Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 134, Místek, PSČ 738 01, IČ 70632405
BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Náměstí Svobody 6, PSČ 738 02, IČ 66933301
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Zámecká 1266, PSČ 738 01, IČ 48772739
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 2155, PSČ 738 02, IČ 68158025
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., se sídlem Frýdek-Místek, I. J. Pešiny 3640, Frýdek, PSČ 738 01, IČ 72046546
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Anenská 656, PSČ 738 01, IČ 738 02
Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka, PSČ 738 01, IČ 63699028
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Lískovecká 86, PSČ 738 01, IČ 63699401
Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Frýdek-Místek, Československé armády 570, PSČ 738 01, IČ 60803550
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, se sídlem Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, PSČ 738 01, IČ 64120341
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2554, se sídlem Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, PSČ 738 01, IČ 68157797
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, se sídlem Frýdek-Místek, Komenského 402, PSČ 738 01, IČ 68157894
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, se sídlem Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, PSČ 738 01, IČ
60045965
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, se sídlem Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, PSČ 738 01, IČ 49562291
Základní umělecká škola Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, PSČ 738 01, IČ 00847071
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Jiráskova 506, PSČ 738 01, IČ 47999721
Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, se sídlem Frýdek-Místek, Třanovského 404, PSČ 738 01, IČ 60046066
Mateřská škola Sněženka, se sídlem Frýdek-Místek, J. Lady 1790, PSČ 738 02, IČ 60046082
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek-Lískovec, se sídlem Frýdek-Místek, K Sedlištím 320, PSČ 738 01, IČ 75029782

29

v ý r o č n í

2015

z p r á v a

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 400, PSČ 738 02, IČ 60046121
Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Pionýrů 767, PSČ 738 02, IČ 75105993
Mateřská škola BERUŠKA Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318, se sídlem Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318, PSČ 738 01, IČ 60046074
Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, se sídlem Frýdek-Místek, PSČ 738 02, IČ 68157860
ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Fibichova 469, PSČ 738 01, IČ 00847011
Mateřská škola Mateřídouška, se sídlem Frýdek Místek, J. Božana 3141, PSČ 738 01, IČ 60046091
Základní a mateřská škola Naděje, se sídlem Frýdek Místek, Škarabelova 562, PSČ 738 01, IČ 60046104
Mezi Společností TS a.s. a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou než uvedenými v odst. I písm. C) nebyly v uplynulém účetním období
realizovány smlouvy a jednání ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích.
II. ÚLOHA SPOLEČNOSTI TS a.s.
Společnost TS a.s. působí ve vztazích s osobami podle části I. této zprávy o vztazích jako akciová společnost poskytující služby, jejímž hlavním předmětem
podnikání je poskytování služeb v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, údržby a výstavby místních komunikací, správy a údržby městské zeleně.
III. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
Akciová společnost TS a.s. je zřízena a 100 % vlastněna jediným akcionářem statutárním městem Frýdek-Místek.
Statutární město Frýdek-Místek v uplynulém účetním období uplatňovalo rozhodující vliv ve Společnosti TS a.s. jako její jediný akcionář při působnosti valné
hromady Společnosti TS a.s.
IV. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se
takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:
Společnost TS a.s. v uplynulém účetním období neučinila žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které se týkalo
majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti TS a.s. zjištěného podle účetní závěrky za účetní období 2015 ve smyslu § 82 odst. 2 písm. d)
zákona o obchodních korporacích.
V. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI
Přehled smluv mezi Společností TS a.s. a ovládajícími osobami a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 odst. 2 písm. e) zákona o
obchodních korporacích účinných v uplynulém účetní období:
A. VZTAHY MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ
Ve zprávě o vztazích jsou uváděny smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou v účetním období roku 2015, příp. významné smlouvy uzavřené
v předešlých účetních obdobích, účinné v roce 2015:
1. Smlouvy z obchodního styku, podle nichž Společnost TS a.s. poskytla plnění ve prospěch statutárního města Frýdek-Místek
Smlouva č. 011/100/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava schodiště S4 lávky ul. Riegrova“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 24.02.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava schodiště S4 lávky ul. Riegrova“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 346,88 tis. Kč bez DPH.
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PROVOZ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Smlouva č. 038/400/2015 – Smlouva o dílo, „Výstavba autobusového zálivu ul. K Sedlištím, k.ú. Lískovec“, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 01.04.2015, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 30.08.2015.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba autobusového zálivu ul. K Sedlištím,
k. ú. Lískovec“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto
protiplnění ve výši 634,18 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 039/400/2015 – Smlouva o dílo, „Výstavba dopravních ostrůvků ul. Ostravská a ul. Frýdlantská“, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 02.04.2015, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10.09.2015.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba dopravních ostrůvků ul. Ostravská a
ul. Frýdlantská“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto
protiplnění ve výši 614,36 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 040/400/2015 – Smlouva o dílo, „Rozšíření chodníku ul. Frýdlantská – vytvoření zastávky MHD“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 02.04.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Rozšíření chodníku ul. Frýdlantská – vytvoření zastávky MHD“. V uplynulém účetním období
Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 160,09 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 041/100/2015 – Smlouva o dílo, „Výstavba parkoviště ul. Rokycanova – Bruzovská“, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 02.04.2015, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24.06.2015, dodatek
č. 2 byl uzavřen 10.09.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba
parkoviště ul. Rokycanova - Bruzovská“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 431,49 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 042/100/2015 – Smlouva o dílo, „Výstavba parkoviště ul. Mozartova“, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 02.04.2015, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10.09.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba parkoviště ul. Mozartova“. V uplynulém
účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 362,26
tis. Kč bez DPH.

Smlouva č. 057/400/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava cesty Skalice Na Skotni“, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 20.04.2015, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 24.06.2015.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava cesty Skalice Na Skotni“. V uplynulém
účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 2 478,58
tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 058/100/2015 – Smlouva o dílo, „Rozšíření výjezdu z autobusového stanoviště u nádraží“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 20.04.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Rozšíření výjezdu z autobusového stanoviště u nádraží“. V uplynulém účetním období Společnost
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 106,16 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 059/600/2015 – Smlouva o dílo, „Nasvětlení přechodu v Lískovci“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 20.04.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Nasvětlení přechodu v Lískovci“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě
této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 138,82 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 060/200/2015 – Smlouva o údržbě neveřejné zeleně
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 23.04.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provádět pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí údržbu neveřejné zeleně na pozemcích objednatele. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s.
na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 285,19 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 077/400/2015 – Smlouva o dílo, „Údržba cyklostezek na rok 2015“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 23.04.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provádět pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí údržbu cyklostezek objednatele. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 338,60 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 086/200/2015 – Smlouva o dílo, „Komplexní rekultivace travnaté plochy – stadion Stovky Frýdek-Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 05.05.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí razantní regeneraci travnaté plochy na fotbalovém stadionu Stovky ve Frýdku-Místku. V uplynulém
účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 351,37 tis.
Kč bez DPH.
Smlouva č. 094/400/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace K Sedlištím v Lískovci, II. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 24.06.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace K Sedlištím v Lískovci, II. etapa“. V uplynulém účetním období Společnost
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 741,84 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 095/100/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku – Lískovec – před ZŠ“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 10.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku – Lískovec – před ZŠ“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 184,07 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 096/100/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku – ul. Bezručova, k. ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 10.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku – ul. Bezručova, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním období Společnost TS
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 353,20 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 097/400/2015 – Smlouva o dílo, „Celoplošné opravy vybraných místních komunikací“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 10.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Celoplošné opravy vybraných místních komunikací“. V uplynulém účetním období Společnost TS
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 3 675,70 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 098/100/2015 – Smlouva o dílo, „Dětské hřiště v areálu Olešná – dodatečné úpravy“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 16.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí zakázku „Dětské hřiště v areálu Olešná – dodatečné úpravy“. V uplynulém účetním období Společnost
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 191,13 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 105/400/2015 – Smlouva o dílo, „Výstavba autobusového zálivu – Skalice U Vrby“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 29.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Výstavba autobusového zálivu – Skalice U Vrby“. V uplynulém účetním období Společnost TS
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 764,41 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 106/400/2015 – Smlouva o dílo, „Opravy chodníků s živičným povrchem“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 29.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Opravy chodníků s živičným povrchem“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 478,24 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 107/400/2015 – Smlouva o dílo, „Opravy chodníku – ul. Anenská – podél dopravního hřiště“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 29.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Opravy chodníku – ul. Anenská – podél dopravního hřiště“. V uplynulém účetním období
Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 291,82 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 108/100/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava 100 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k. ú. Místek“, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 29.07.2015, dodatek byl uzavřen 13.11.2015. Předmětem
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava 100 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k. ú. Místek“.
V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši
573,20 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 109/100/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava plochy před domem čp. 1602, ul. J. Jabůrkové, k. ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 29.07.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava plochy před domem čp. 1602, ul. J. Jabůrkové, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním
období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 341,10 tis. Kč bez
DPH.
Smlouva č. 117/100/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava chodníku – ul. Zd. Štěpánka, k. ú. Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 31.08.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava chodníku – ul. Zd. Štěpánka, k. ú. Místek“. V uplynulém účetním období Společnost TS
a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 152,08 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 118/100/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava 32 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k. ú. Místek“, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 31.08.2015, dodatek byl uzavřen 13.11.2015. Předmětem
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava 32 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k. ú. Místek“.
V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši
183,42 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 119/400/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava autobusových zálivů“, Dodatekč. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 10.09.2015, dodatek byl uzavřen 18.12.2015. Předmětem této
smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava autobusových zálivů“. V uplynulém účetním období
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Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši částečné fakturace 196,04
tis. Kč bez DPH, termín dokončení je červen 2016.
Smlouva č. 121/100/2015 – Smlouva o dílo, „Dřevěné sklepní kóje pro domy čp. 1325, 1326, 1344 a 1345 na ulici Míru ve Frýdku-Místku“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 14.09.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dodávku a montáž sklepních kójí pro domy čp. 1325, 1326, 1344 a 1345 na ulici Míru ve Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve
výši 199,70 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 127/400/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace v Lískovci – čp. 224“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 09.10.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace v Lískovci – čp. 224“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na
základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 499,98 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 128/400/2015 – Smlouva o dílo, „Oprava komunikace v Lysůvkách – č.p. 1393“, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 09.10.2015, dodatek č. 1 byl uzavřen 18.12.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu „Oprava komunikace v Lysůvkách – č.p. 1393 “.
V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši
487,20 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 149/400/2015 – Smlouva o dílo, „Zajištění hlavních prohlídek, mostních listů a evidenčních listů propustků pro rok 2015“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 05.11.2015. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele
zabezpečit pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí provedení hlavních prohlídek, mostních listů a evidenčních listů propustků pro rok 2015. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 235,40
tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 163/400/2014 – Smlouva o přenesení (předání a převzetí) komplexní hospodářské správy pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s.
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 30.09.2014. Předmětem této smlouvy je přenesení části hospodářské správy majetku ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku a místních komunikací na Společnost TS a.s. V uplynulém účetním období Společnost
TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek následující plnění:
a) Plnění realizováno na základě HL. I., ODD. III smlouvy 163/400/2014
Předmětem plnění smlouvy je oprava a údržba dopravního značení. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 21,7 tis. Kč bez DPH.
b) Přehled plnění patřících pod tuto smlouvu a realizovaných konkrétně podle těchto smluv:
Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 159/400/2004 – Smlouva o dílo, „Zimní údržba místních komunikací města Frýdek-Místek“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 07.10.2004, dodatek č. 9 byl uzavřen dne 07.01.2015. Předmětem této
smlouvy je zimní údržba místních komunikací. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 9 797,50 tis. Kč bez DPH.
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Smlouva č. 157/400/2004 – Smlouva o dílo, „Opravy výtluků místních komunikací“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 07.10.2004. Předmětem této smlouvy jsou opravy výtluků místních komunikací města Frýdek-Místek. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny
jakožto protiplnění ve výši 8 425,20 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 158/400/2004 – Mandátní smlouva, „Čištění místních komunikací“ a mandátní smlouva č. 083/400/2006 „Čištění a úklid podchodu u ČD“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 07.10.2004 a 22.5.2006. Předmětem této smlouvy je čištění místních
komunikací a čištění a úklid podchodu města Frýdek-Místek. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 11 744,27 tis. Kč bez DPH.
Dodatek č. 4, Dodatek č.5 ke smlouvě č. 017/600/2009 – Mandátní smlouva, „Správa a údržba veřejného osvětlení“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 27.02.2009, dodatek č. 4 byl podepsán dne 07.01.2015, dodatek č. 5 byl podepsán dne 18.12.2015. Předmětem této smlouvy je správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, kamerového
systému a místního rozhlasu na území statutárního města Frýdek-Místek. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla
statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 34 258,92 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 055/100/2011 – Mandátní smlouva na zajištění odtahu vozidel
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 20.04.2011. Předmětem této smlouvy je zajištění odtahu vozidel.
V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši
554,40 tis. Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 ke smlouvě 144/900/2012 – Smlouva o podmínkách provádění technických, údržbových, stavebních a jiných prací a o zhotovování staveb
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 24.10.2012, dodatek č. 2 byl uzavřen dne 07.01.2015.
Předmětem této smlouvy je obecné vymezení podmínek, za kterých zhotovitel na výzvu objednatele provede pro objednatele technické, údržbové, stavební a
jiné práce (nebo stavbu). Konkrétní zakázky jsou realizovány na základě objednávek nebo dílčích smluv.
Smlouva č. 005/600/2014 – Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 21.01.2014. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele
zřídit a dále poskytovat uživateli služby elektronických komunikací. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 60,00 tis. Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 112/400/2014 – Smlouva o dílo „Rekonstrukce ul. J. Hakena a S. K. Neumanna, Dodatek č.1
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 18.06.2014, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 03.09.2014, dodatek
č. 2 byl uzavřen dne 05.06.2015. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce ul. J. Hakena a S. K. Neumanna“. V uplynulém účetním
období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši dofakturace
4 129,18 tis. Kč.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 130/600/2014 – Smlouva o poskytování technických služeb k pořizování digitálních obrazových dat
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek, organizační složkou Městská policie Frýdek-Místek, dne
23.07.2014, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 30.06.2015. Předmětem této smlouvy je zprovoznění souboru digitálního zařízení a potřebné technologie „Nového městského dohledového kamerového systému“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu
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Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 625,69 tis. Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 155/400/2014 – Smlouva o dílo „Oprava komunikace K Sedlištím v Lískovci – I. etapa“
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 15.09.2014, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 10.09.2015. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Oprava komunikace K Sedlištím v Lískovci – I. etapa“. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této
smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši dofakturace 1 421,76 tis. Kč bez DPH.
Smlouva 006/02/2003 – Smlouva o provozování veřejných pohřebišť města Frýdku-Místku
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 19.12.2003. Předmětem této smlouvy je správa a údržba městského hřbitova
na území statutárního města Frýdek-Místek. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 2 113,27 tis. Kč bez DPH.
Smlouva 097/200/2004 – Smlouva na provádění komplexní péče o zeleň
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 18.08.2004. Předmětem této smlouvy je údržba městské zeleně
na území statutárního města Frýdek-Místek. V uplynulém účetním období společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 19 598,20 tis. Kč bez DPH.
Smlouva 063/200/2008 – Smlouva o provozování veřejných WC na území statutárního města Frýdku-Místku
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 14.04.2008. Předmětem této smlouvy je provozování veřejných
WC na území statutárního města Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu
Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 847,53 tis. Kč bez DPH.
Smlouva 051/200/2005 – Mandátní smlouva na sběr psích exkrementů na veřejných prostranstvích města Frýdek-Místek
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 13.05.2005. Předmětem této smlouvy je sběr psích exkrementů na veřejných
prostranstvích města Frýdek-Místek. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 461,41 tis. Kč bez DPH.
Smlouva 018/400/2006 – Smlouva na likvidaci černých skládek na území města Frýdku-Místku
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a městem Frýdek-Místek 09.02.2006. Předmětem této smlouvy je likvidace černých skládek na území
města Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu městu Frýdek-Místek plnění za ceny
jakožto protiplnění ve výši 95,44 tis. Kč bez DPH.
Smlouva 056/600/2010 – Smlouva o provozování městských fontán
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek 09.02.2006. Předmětem této smlouvy je provozování městských
fontán, které se nacházejí na území města Frýdku-Místku. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. na základě této smlouvy poskytla statutárnímu
městu Frýdek-Místek plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 122,22 tis. Kč bez DPH.
Vyjma výše uvedených smluv uzavřených v roce 2015 a významných smluv uzavřených v předchozích letech s plněním v roce 2015 poskytla Společnost
TS a.s. statutárnímu městu Frýdek-Místek v roce 2015 plnění za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 7 590,45 tis. Kč. Jedná se o poskytnuté služby na
základě objednávek.
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2. Smlouvy z obchodního styku, podle nichž statutární město Frýdek-Místek poskytlo plnění ve prospěch Společnosti TS a.s.
Smlouva č. 053/600/2015 – Nájemní smlouva, Dodatek č.1
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 13.04.2015, dodatek byl uzavřen dne 06.11.2015. Předmětem
této smlouvy je pronájem části budovy č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 k.ú. Místek, č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 k.ú. Místek, č.p. 7 na pozemku
p.č. 8 k.ú. Místek, č.p. 882 na pozemku p.č. 2050/11 k.ú. Místek, a to zejména části střechy a fasády pod střechou z pohledové strany náměstí Svobody,
které nejsou předmětem nájemních vztahů, za účelem umístění bezpečnostních kamer a související technologie. V uplynulém účetním období statutární město
Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy Společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 0,4 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 074/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 02.06.2015. Předmětem této smlouvy je provádění reklamy a
propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Beskydské farmářské trhy“, realizované poskytovatelem ve dnech 04.06.,
18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12. a 17.12.2015 na náměstí Svobody v Místku.
V uplynulém účetním období statutární město Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 62,25 tis. Kč bez
DPH.
Smlouva č. 073/900/2014 – Nájemní smlouva, Dodatek č. 1
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 30.04.2014, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 17.06.2014. Předmětem této smlouvy je pronájem prostor o celkové výměře 269,31 m2 nacházející se v budově bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek jako skladu za účelem uskladnění sypkých posypových materiálů. V uplynulém účetním období statutární město
Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy Společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 40,42 tis. Kč bez DPH.
Smlouva č. 119/600/2014 – Nájemní smlouva
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 30.06.2014. Předmětem této smlouvy je pronájem části budovy
č.p. 1257 na pozemku p.č. 3325 k.ú. Frýdek, a to části spol. prostor, části střechy, půdy a kolárny, které nejsou předmětem nájemních vztahů, za účelem
umístění optického kabelu, optického rozvaděče a kabelů nutných k připojení objektu k městské optické síti (MOS). V uplynulém účetním období statutární
město Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy Společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 0,01 tis. Kč bez DPH.
Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 151/900/2014 – Nájemní smlouva
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 19.09.2014, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 31.03.2015, dodatek
č. 2 byl uzavřen dne 28.05.2015. Předmětem této smlouvy je pronájem prostor o celkové výměře 664,54 m2 v budově bez č.p./č.e. na pozemku p.č.
3992/2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, jako sklad za účelem uskladnění sypkých posypových materiálů. V uplynulém účetním období statutární město
Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy Společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 99,68 tis. Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 ke smlouvě 128/100/2012 – Smlouva o nájmu pozemků, parkoviště
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 31.08.2012, dodatek byl uzavřen dne 31.07.2014. Předmětem
této smlouvy je provozování městských placených parkovišť. V uplynulém účetním období statutární město Frýdek-Místek poskytlo na základě této smlouvy
Společnosti TS a.s. plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 552,49 tis. Kč.
Vyjma výše uvedených smluv poskytlo statutární město Frýdek-Místek Společnosti TS a.s. v roce 2015 plnění v celkové výši 498,48 tis. Kč. Jedná se o nájem
boxu v Křížovém podchodu 16,57 tis. Kč, kanceláře pohřební služby 195,20 tis. Kč, obřadní síně 58,97 tis. Kč, pozemků tržiště 44,95 tis. Kč a ostatní
služby 12,78 tis. Kč.
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3. Ostatní smlouvy, podle nichž bylo poskytnuto plnění mezi Společností TS a.s. a statutárním městem Frýdek-Místek
– pověřující zadavatel: Smlouva č. 044/6002015 - Smlouva o společném postupu zadavatelů při centrálním zadávání
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 06.05.2015. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných
práv a povinností smluvních stran ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na sdružené služby dodávky
elektrické energie. Plnění ani protiplnění ze smlouvy o společném postupu zadavatelů při centrálním zadávání nevzniká.
– pověřující zadavatel: Smlouva č. 084/900/2015 - Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 05.05.2015. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv
a povinností smluvních stran ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Centrální pojištění statutárního
města Frýdek-Místek a pověřujících zadavatelů“. Plnění ani protiplnění ze smlouvy o společném postupu zadavatelů při centrálním zadávání nevzniká.
– pověřující zadavatel: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 105/900/2011 - Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění
centrálního zadavatele
Tato smlouva byla uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Společností TS a.s. 10.10.2011, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 16.04.2015. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním
veřejné zakázky „Centrální pojištění statutárního města Frýdek-Místek a pověřujících zadavatelů“. Plnění ani protiplnění ze smlouvy o společném postupu
zadavatelů při centrálním zadávání nevzniká.

B. VZTAHY MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Ve zprávě o vztazích jsou uváděny smlouvy uzavřené v účetním období roku 2015 mezi ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
tj. s dceřinými společnostmi zřízenými nebo založenými statutárním městem Frýdek Místek a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi, příp. významné
smlouvy uzavřené v předešlých účetních obdobích, účinné v roce 2015:
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, Zámecká 1266
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek plnění ve formě údržby zeleně (na základě
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 6,0 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,4
tis. Kč bez DPH.
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 2155
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Domovu pro seniory Frýdek- Místek plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 22,55 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 4,8 tis.
Kč bez DPH.
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400, služby elektronických komunikací za ceny
jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH.
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Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní a mateřské škole Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 19,2 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění
v celkové výši 3,9 tis. Kč bez DPH.
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2554
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2554, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH.
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Komenského 402, služby elektronických komunikací za ceny
jakožto protiplnění v celkové výši 7,2 tis. Kč bez DPH.
Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, 1. máje 1700, služby elektronických komunikací za ceny
jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH.
Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Československé armády 570, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění
v celkové výši 0,5 tis. Kč bez DPH.
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, plnění ve formě
údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 47,42 tis. Kč bez DPH.
Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace
– objednatel: 016/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 05.03.2015. Předmětem této smlouvy
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Velikonoce ve městě“, realizované poskytovatelem ve
dnech 27.-29.03.2015. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny
jakožto protiplnění ve výši 24,59 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod konané akce ve výši 24,59
tis. Kč.
– objednatel: 050/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 15.04.2015. Předmětem této smlouvy
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Dětský den“ realizované poskytovatelem dne
30.05.2015 v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, poskytla na základě
této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 16,00 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod
konané akce ve výši 16,00 tis. Kč.
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– objednatel: 051/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 15.04.2015. Předmětem této
smlouvy je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Letohrátky“, realizované poskytovatelem
dne 18.07.2015 v Parku pod zámkem ve Frýdku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, poskytla na základě
této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 17,77 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod
konané akce ve výši 17,77 tis. Kč.
– objednatel: 049/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 15.04.2015. Předmětem této smlouvy
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Advent ve městě a rozsvěcení vánočního stromu“,
realizované poskytovatelem ve dnech 27.11.2015 až 31.12.2015 na náměstí Svobody v Místku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 48,10 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto
protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod konané akce ve výši 48,10 tis. Kč.
– objednatel: 052/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 15.04.2015. Předmětem této smlouvy
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Promenádní koncerty“, realizované poskytovatelem
ve dnech 14.06.,12.07., 02.08. a 16.08. 2015 v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 11,83 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění
ve formě služeb zajišťujících chod konané akce ve výši 11,83 tis. Kč.
– objednatel: 064/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 15.05.2015. Předmětem této
smlouvy je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Pivohraní“, realizované poskytovatelem dne
08.08.2015 v Parku pod zámkem ve Frýdku. V uplynulém účetním období Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, poskytla na základě této
smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 8,22 tis. Kč bez DPH. V průběhu akce bylo poskytnuto protiplnění ve formě služeb zajišťujících chod konané
akce ve výši 8,22 tis. Kč.
– poskytovatel: 059/600/2014 – Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 29.04.2014. Předmětem této smlouvy
je závazek poskytovatele zřídit a dále poskytovat uživateli služby elektronických komunikací. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. poskytla na
základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 13,80 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: K výše uvedeným smlouvám o reklamě bylo Společností TS a.s. v roce 2015 poskytnuto plnění ve formě technického zabezpečení akcí
pořádaných Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 5,63 tis. Kč.
– schovatel: 167/100/2015 – Smlouva o úschově
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Národním domem Frýdek-Místek, příspěvková organizace, dne 18.12.2015. Předmětem této smlouvy
je závazek schovatele převzít do úschovy dřevěné, demontovatelné prodejní stánky v rozloženém stavu. Úschova je sjednána od 01.01.2016.
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Frýdecká skládka, a.s.
– objednatel: 037/900/2014 – Komplexní smlouva o sběru, svozu, zpracování a odstranění odpadů, Dodatek č.1, 198/100/2014 – Smlouva o sběru,
přepravě a odstranění odpadu
Tyto smlouvy byly uzavřeny mezi Společností TS a.s. a Frýdeckou skládkou, a.s. dne 28.02.2014, dodatek č. 1 byl uzavřen dne 03.03.2015. Předmětem
těchto smluv je zajištění sběru, přepravy, zpracování nebo odstranění odpadu, případně dalších činností s tím spojených. V uplynulém účetním období Frýdecká
skládka, a.s. poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 623,13 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla společnosti Frýdecká skládka, a.s. plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 47,78 tis. Kč bez DPH.
Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Středisku volného času Klíč, příspěvková organizace, služby elektronických komunikací za
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,4 tis. Kč bez DPH.
Mateřská škola Sněženka, se sídlem Frýdek-Místek, J. Lady 1790
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Sněženka služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění
v celkové výši 7,2 tis. Kč bez DPH.
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, plnění ve formě
údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,97 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto
protiplnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH.
Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, příspěvková organizace, plnění ve
formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 5,57 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny
jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH.
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole národního umělce Petra Bezruče, příspěvková organizace, plnění ve formě
ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 34,24 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny
jakožto protiplnění v celkové výši 12,00 tis. Kč bez DPH.
Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní umělecké škole Frýdek-Místek plnění ve formě ostatních služeb (na základě
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 52,22 tis. Kč bez DPH a služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši
7,20 tis. Kč bez DPH.
ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla ŽIRAFĚ – Integrovanému centru Frýdek-Místek, příspěvková organizace, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 4,80 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto
protiplnění v celkové výši 25,77 tis. Kč bez DPH.
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HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla HOSPICI Frýdek-Místek, p.o. služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění
v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 1,40 tis. Kč bez
DPH.
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, plnění ve formě údržby
zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 17,75 tis. Kč bez DPH a ostatních služeb v celkové výši 34,25 tis. Kč.
Mateřská škola BERUŠKA Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole BERUŠKA Frýdek Místek, Nad Lipinou 2318, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 2,40 tis. Kč bez DPH.
Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
– vypůjčitel: 122/600/2015 – Smlouva o výpůjčce (objekt a část zahrady na ulici Gogolova)
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Mateřskou školou Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, příspěvková organizace, dne
23.09.2015. Předmětem výpůjčky je část nemovitosti č.p. 239 ul. Gogolova, k.ú.Frýdek, obec Frýdek-Místek, konkrétně venkovní prostory, části prostor a
jejich součásti v I. NP (které nejsou předmětem nájemních vztahů) a části zahrady v areálu školy za účelem umístění technologie „Metropolitní optické sítě“.
Výpůjčka je poskytována bezplatně.
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Pohádka Frýdek Místek služby elektronických komunikací za ceny jakožto
protiplnění v celkové výši 1,50 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 1,37 tis.
Kč bez DPH.
Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
– vypůjčitel: 130/600/2015 – Smlouva o výpůjčce
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Mateřskou školou Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141, dne 16.10.2015. Předmětem výpůjčky je část nemovitosti č.p. 3141, ul. J. Božana, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, konkrétně část prostor a jejich součásti v I. NP (které nejsou předmětem
nájemních vztahů) za účelem umístění technologie „Metropolitní optické sítě“. Výpůjčka je poskytována bezplatně.
– poskytovatel: 131/600/2015 – Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Mateřskou školou Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141, dne 16.10.2015. Předmětem
této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a dále poskytovat uživateli služby elektronických komunikací. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s.
poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 0,40 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Mateřské škole Mateřídouška plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za
ceny jakožto protiplnění v celkové výši 32,79 tis. Kč bez DPH.
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
– vypůjčitel: 137/600/2015 – Smlouva o výpůjčce
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, dne 30.10.2015.
Předmětem výpůjčky je část nemovitosti č.p. 2972 , ul. K Hájku, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Odloučené pracoviště Základní škola a mateřská škola
Naděje Frýdek-Místek), konkrétně část prostor a jejich součásti v I. NP (které nejsou předmětem nájemních vztahů) za účelem umístění technologie „Metropolitní optické sítě“. Výpůjčka je poskytována bezplatně.
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– vypůjčitel: 154/600/2015 – Smlouva o výpůjčce
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, dne 23.11.2015.
Předmětem výpůjčky je část nemovitosti čp. 562 , ul. Škarabelova, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, konkrétně část prostor a jejich součásti v I. NP (které
nejsou předmětem nájemních vztahů) za účelem umístění technologie „Metropolitní optické sítě“. Výpůjčka je poskytována bezplatně.
– poskytovatel: 138/600/2015 – Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Základní školou a mateřskou školou Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, dne 30.10.2015.
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a dále poskytovat uživateli služby elektronických komunikací. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 0,40 tis. Kč bez DPH.
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, služby elektronických komunikací
za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,0 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě údržby zeleně (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění
v celkové výši 1,95 tis. Kč bez DPH.
– objednatel: 162/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Základní školou Frýdek Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, dne 27.11.2015. Předmětem této smlouvy
je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Vánoční nota“, která se uskutečnila dne 09.12.2015
v ZUŠ ve Frýdku Místku. V uplynulém účetním období poskytla Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 na základě této smlouvy plnění za ceny
jakožto protiplnění ve výši 10,00 tis. Kč bez DPH.
BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
– objednatel: 048/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a BESKYDSKÝM INFORMAČNÍM CENTREM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, dne 15.04.2015.
Předmětem této smlouvy je provádění reklamy a propagace loga a názvu obchodní Společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Beskydské rekordy “
realizované poskytovatelem dne 22.08.2015. V uplynulém účetním období BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace,
poskytlo na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 43,32 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: Společností TS a.s. bylo v roce 2015 poskytnuto plnění ve formě technického zabezpečení akcí pořádaných BESKYDSKÝM INFORMAČNÍM
CENTREM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace, za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 23,61 tis. Kč bez DPH a dále byly Společností TS a.s. poskytnuty služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 12,00 tis. Kč bez DPH a poskytnuté služby na akci „Beskydské rekordy“
v hodnotě 35,80 tis. Kč.
DISTEP a.s.
– objednatel: Dodatek č. 201502 ke Smlouvě č. 216/100/2005 – Smlouva o dodávce tepelné energie, dohoda o dodávkách tepelné energie mimo
otopné období
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a společností DISTEP a.s. dne 21.01.2005, dodatek č. 201502 byl uzavřen dne 25.03.2015. Předmětem této smlouvy je dodávka tepla a teplé vody, předmětem dodatku je předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro rok 2015. V uplynulém
účetním období společnost DISTEP a.s. poskytla na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 1 199,97 tis. Kč bez DPH a ostatní služby
v celkové výši 39,63 tis. Kč.
– objednatel: Dodatek č. 201601 ke Smlouvě č. 216/100/2005 – Smlouva o dodávce tepelné energie, dohoda o dodávkách tepelné energie mimo
otopné období
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a společností DISTEP a.s. dne 21.01.2005, dodatek č. 201601 byl uzavřen dne 16.12.2015. Předmětem této smlouvy je dodávka tepla a teplé vody, předmětem dodatku je předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro rok 2016.
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– objednatel: v průběhu roku 2015 Společnost DISTEP a.s. poskytla Společnosti TS a.s. ostatní služby (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v
celkové výši 35,00 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla společnosti DISTEP a.s. služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění
v celkové výši 26,40 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 61,72 tis. Kč bez
DPH.
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
– poskytovatel: 036/200/2015 – Smlouva o dílo
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., dne 17.03.2015. Předmětem této smlouvy je náhradní
výsadba dřevin a následná péče. V uplynulém účetním období Společnost TS a.s. poskytla společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. na základě této smlouvy
plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 81,64 tis. Kč bez DPH.
– vypůjčitel: 132/600/2015 – Smlouva o výpůjčce
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. dne 22.10.2015. Předmětem výpůjčky je část nemovitosti
bez č.p., stojící na pozemku p.č. 4486/103 a nemovitosti č.p. 2290 na pozemku p.č. 4486/10, obě ul. Nad Přehradou, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
konkrétně část prostor a jejich součásti v I. NP a II. NP (které nejsou předmětem nájemních vztahů) za účelem umístění technologie „Metropolitní optické
sítě“. Výpůjčka je poskytována bezplatně.
– objednatel: 164/900/2015 – Smlouva o reklamě
Tato smlouva byla uzavřena mezi Společností TS a.s. a Společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., dne 27.11.2015. Předmětem této smlouvy je provádění
reklamy a propagace loga a názvu obchodní společnosti TS a.s. u příležitosti konání akce „Mikuláš na ledě“, která se uskutečnila dne 05.12.2015 v hale
Polárka ve Frýdku Místku. V uplynulém účetním období Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. poskytl na základě této smlouvy plnění za ceny jakožto protiplnění ve
výši 10,00 tis. Kč bez DPH.
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. plnění ve formě údržby zeleně (na základě
objednávek) za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 71,11 tis. Kč bez DPH, plnění ve formě ostatních služeb (na základě objednávek) za ceny jakožto
protiplnění v celkové výši 32,12 tis. Kč bez DPH a plnění ve formě poskytování služeb elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši
6,00 tis. Kč bez DPH.
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
– poskytovatel: v průběhu roku 2015 Společnost TS a.s. poskytla Městské knihovně Frýdek-Místek, příspěvková organizace, služby elektronických komunikací za ceny jakožto protiplnění v celkové výši 60,00 tis. Kč bez DPH.
Mezi Společností TS a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nebyly v uplynulém účetním období realizovány jiné smlouvy a jednání ve smyslu §
82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích než smlouvy vyjmenované v odstavci B.
Mezi Společností TS a.s. a jinými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou než uvedenými v odst. I písm. C) nebyly v uplynulém účetním období
realizovány smlouvy a jednání ve smyslu § 82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích.
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VI. ZHODNOCENÍ VZTAHŮ
Představenstvo Společnosti TS a.s. prohlašuje, že v této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnosti, které jsou ve smyslu § 82 zákona
o obchodních korporacích náležitostmi zprávy o vztazích, týkající se vztahů mezi Společností TS a.s. a osobou ovládající, mezi Společností TS a.s. a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou.
Plnění a protiplnění přijatá a poskytnutá Společností TS a.s., jak je uvedeno v této zprávě o vztazích, byla poskytnuta za obvyklých obchodních podmínek.
Ceny sjednané mezi Společností TS a.s. a ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou se neliší od cen, které by sjednaly nezávislé
společnosti; úroveň obchodního rozpětí mezi Společností TS a.s. a těmito osobami je v souladu s principem tržního odstupu.
Společnost TS a.s. považuje vztahy s osobou ovládající a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za výhodné a Společnosti TS a.s. z nich neplynou
rizika jiná než obvyklá tržní rizika vyplývající z podnikání v příslušných odvětvích.
Společnosti TS a.s. ze vztahů s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nevznikla v uplynulém účetním období žádná újma.

Ve Frýdku-Místku dne 29.03.2016

Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva

46

v ý r o č n í

2015

z p r á v a

47

v ý r o č n í

2015

z p r á v a

48

v ý r o č n í

2015

z p r á v a

Zpráva dozorčí rady TS a.s. k účetní závěrce, rozdělení zisku, zprávě podle § 82 zákona
č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a výroční zprávě za rok 2015

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku k 31.12.2015 a návrh na rozdělení zisku
dosaženého v roce 2015. Předložená účetní závěrka je úplná, když obsahuje Rozvahu
v plném rozsahu ke dni 31.12.2015, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok 2015 a
Přílohu účetní závěrky za období od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích společnosti TS a.s. za rok 2015, to je mezi TS
a.s. jako osobou ovládanou statutárním městem Frýdek-Místek a ostatními právními
subjekty, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek, nebo ve kterých je statutární
město Frýdek-Místek společníkem, či většinovým akcionářem dle ustanovení § 82 zákona č.
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech za rok 2015 a nemá k ní výhrady.
Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu TS a.s. za rok 2015 a nemá k ní výhrady.
Dozorčí rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora určenou akcionářům účetní
jednotky TS a.s. o provedeném auditu účetní závěrky za rok 2015 a ověření informací ve
Výroční zprávě TS a.s. za rok 2015 a Zprávě o vztazích společnosti TS a.s. za rok 2015
obsahující jeho Zprávu o účetní závěrce a Ostatní informace – zprávu o výroční zprávě a
zprávě o vztazích a nemá k těmto zprávám výhrady. Dozorčí rada konstatuje, že účetní
jednotka vedla účetnictví řádně a předložená účetní závěrka věrně zobrazuje stav majetku,
závazků, vlastního kapitálu, finanční situace a výsledek hospodaření za rok 2015. Účetní
jednotka vytvořila v roce 2015 zisk po zdanění ve výši 6 679 468,23 Kč.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku ke dni 31.12.2015 a rovněž
souhlasí s návrhem představenstva TS a.s. na rozdělení zisku dosaženého v roce 2015.
Dozorčí rada dále doporučuje valné hromadě schválit Výroční zprávu TS a.s. za rok 2015,
včetně Zprávy o vztazích společnosti TS a.s. za rok 2015.

Ve Frýdku-Místku dne 05.05.2016

Jiří Zaoral
předseda dozorčí rady
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