Zřizovací listina
příspěvkové organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE
Úplné znění ke dni 1.1.2002

I.
Zřizovatel
Zřizovatelem příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice (dále jen organizace) je Město
Luhačovice, okres Zlín (dále jen zřizovatel).
Datum zřízení: 1.1.2002
Zastupitelstva města Luhačovice svým usnesením č. VI/99/2001 ze dne 13.12.2001 schválilo tuto
zřizovací listinu.

II.
Název a sídlo organizace
Název: Technické služby, příspěvková organizace
Sídlo:

Luhačovice, ulice Uherskobrodská č.p. 188

Identifikační číslo organizace: 491 56 764

III.
Vymezení hlavního účelu
1) Město Luhačovice zřizuje právnickou osobu Technické služby Luhačovice v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. § 9 k plnění svých úkolů v oblasti samostatné působnosti. Hlavním účelem je
zabezpečení čistoty obce,správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz
komunálního odpadu, správa majetku obce vymezeného v příloze. Technické služby Luhačovice
mohou vyvíjet svoji činnost jen v rozsahu činností, které jsou uvedeny v této zřizovací listině
nebo jejich dodatcích. Vymezený rozsah činností nesmí překračovat.
2) Organizace je povinna přednostně provádět zejména udržování čistoty Města, veřejné zeleně,
veřejného osvětlení a ostatních neplacených služeb k uspokojování obyvatel a návštěvníků
města. V rámci volné kapacity může organizace vstupovat do smluvních vztahů (uzavírat
smlouvy na práce nebo služby) s jinými subjekty.

IV.
Předmět činnosti
1) Předmět činnosti:
- Čištění ulic a veřejných prostranství
- Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů
- Údržba veřejné zeleně, parků a veřejných prostranství
- Provoz a údržba veřejného osvětlení.
- Provozování pohřebišť
- Údržba místních komunikací
- Provoz veřejných WC
- Provoz koupaliště
2) V rámci předmětu činnosti může organizace provádět další doplňkové činnosti za účelem využití
volné provozní kapacity:
- Reklamní činnost a plakátování
- Pronájem stavebních mechanismů
- Silniční motorová doprava nákladní
- Truhlářství
- Zahradnictví
- Podnikání v oblasti s odpady
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování
- Zámečnictví

V.
Působnost organizace
1) Územní rozsah činnosti organizace založený na smluvních vztazích není omezen, pokud
právní předpisy nestanoví jinak.
2) Územní rozsah činnosti z hlediska neplacených služeb je omezen pouze na území Města
Luhačovice.

