Koncern statutárního města Olomouce

Katalog služeb

 Koncern je ve své jednotné politice a koncernovému zájmu chápán jako jednotná ekonomická a vnitřně konzistentní jednotka.
 Klíčovým znakem koncernu je jednotné (ve smyslu soudržné a nikoli nahodilé) řízení všech řízených osob ze strany řídící osoby (města Olomouce).
 Řízení musí být uplatňováno tak, aby byly dlouhodobě a průběžně naplňovány koncernové zájmy v rámci celého koncernu.
 Rozsah řízených činností určuje řídící (mateřská) společnost, v našem případě vlastník, statutární město Olomouc.
 Jedním z principů koncernového řízení statutárním městem Olomouc, je uplatňování vzájemné vertikální a horizontální spolupráce.
Společnosti statutárního města Olomouce, které tvoří Koncern, byly založeny zejména za účelem plnění úkolů, které ji svěří statutární město Olomouc,
jakožto jediný akcionář, zakladatel, řídící a ovládající osoba. Společnosti se při výkonu činností zavazují uplatňovat zásady a základní principy
hospodárnosti, efektivity, transparentnosti a kvality, s potřebnou úrovní profesionality k uspokojování zájmů statutárního města Olomouce a ve
prospěch občanů a široké veřejnosti.
Katalog obsahuje činnosti a kontaktní osoby pro jednotlivé služby poskytované jednotlivými členy koncernu, jež budou společnosti schopny prioritně
poskytovat nejen vůči městu, ale i městem založeným a zřízeným společnostem a organizacím s cílem, aby ze strany města i ostatních městských
společností a organizací byly maximálně využívány kapacity městských společností.
Katalog je k dispozici všem odborům Magistrátu města Olomouce a městem založeným a zřízeným společnostem a organizacím.
Dne 15. 3. 2021 vzala Rada města Olomouce Katalog na vědomí s tím, že uložila odboru strategie a řízení, aby informoval odbory Magistrátu města
Olomouce, Městskou Policii Olomouc a městem založené a zřízené společnosti a organizace o Katalogu služeb a jeho průběžných aktualizacích.
V příloze katalogu jsou uvedeny přehledy živností, kvalifikací a specializací členů Koncernu, doplněné i o městské příspěvkové organizace (vyjma školských).
Dle podkladů od městských společností a organizací zpracoval Ing. D. Svozil, odbor strategie a řízení Magistrátu města Olomouce.
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Technické služby města Olomouce, a.s., adresa: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc, www.tsmo.cz
Společnosti bylo statutárním městem Olomouc svěřeno a uloženo plnění úkolů a činností zejména v oblastech:
- nakládání s odpady, tj. svoz a odstranění všech druhů odpadů včetně nebezpečných, svoz, dotřiďování a další využití tříděného odpadu,
provozování sběrných dvorů, likvidace černých skládek, vedení evidence. Poskytování poradenské služby v oblasti nakládání s odpady,
- správa, údržba a opravy místních komunikací, tj. především vysprávky komunikací, dlaždičské práce, svislé a vodorovné dopravní značení.
Dále sjízdnost a schůdnost místních komunikací v zimním období, celoroční strojní a ruční čištění vozovek, chodníků a podchodů,
- správa a provoz veřejného osvětlení, světelných křižovatek, výměny svítidel, stožárů, rozvaděčů. Dále odstraňování poruch na veřejném osvětlení a světelných
signalizačních zařízeních, přeložky stožárů a odstraňování kabelových poruch,
- údržba veřejné zeleně, sečení trávníků, odstraňování ruderálního porostu, stařiny, plošné úpravy terénu, zakládání trávníků, ořezy keřů a stromů, kácení stromů,
hrabání listí.
Mimo toto základní poslání vykonává společnost vedlejší činnosti využívající materiální, technologické a personální zdroje společnosti související s hlavním předmětem
činnosti, mimo jiné: vedení pasportu místních komunikací a veřejného osvětlení, kontrola rozkopávek na komunikacích a zelených plochách, servis dopravy a
mechanizace, údržba městských kašen, fontán a pítek, provozování parkovišť, provádění stolařských a tesařských prací, servis dopravy a mechanizace.
Skupina
Nakládání
s odpady
(OH)

Služba
Prodej a pronájem odpadových nádob 110, 120,
240, 660 a 1100 litrů
Opravy odpadových nádob
Pronájem kontejnerů 2,5 - 30 m3
Doprava kontejneru JNK (2,5 - 12 m3)
Doprava kontejneru ABROLL (30 m3)
Doprava kontejneru RN (5 – 10 m3)
Úklid černých skládek
Svoz a likvidace odpadů
Vedení roční evidence odpadů, poradenství
v oblasti nakládání s odpady
Zajištění eventů a akcí
Osvětová činnost

Kontakt

Bc. Ivan Hansgut
Email:
ivan.hansgut@tsmo.cz
Tel: 585 700 027

Komentář
Plastové nebo žárově zinkované, sklad TSMO nebo konsignační sklad
dodavatele
Pronájem velkoobjemových kontejnerů
Menší kontejnery do 5 tun nákladu
Velkoobjemové kontejnery do 15 tun nákladu
Vanové kontejnery do 8 tun nákladu
Komplexní služba úklid černých skládek, vč. likvidace odpadu
Komplexní služby dle potřeby města nebo jeho společností (odpad
směsný, tříděný, biologicky rozložitelný, nebezpečný, objemný,
stavební suť aj.)
Legislativní povinnost, možnost zajistit v souvislosti s ostatními
službami nakládání s odpady
Kompletní zajištění sběru a svozu odpadů při eventech a akcích,
možnost zajištění i následného úklidu
Zajištění osvěty v oblasti nakládání s odpady především pro žáky
základních škol
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Technické služby města Olomouce, a.s.
Skupina
Čištění
komunikací a
mobiliáře

Opravy
komunikací

Služba
Čištění komunikací čistícím strojem
Realizace strojního a ručního čištění
Organizace a realizace blokového čištění
Rozmísťování odpadkových košů (vč. stavebních
prací)
Výsyp a odvoz odpadků z košů
Nárazové úklidy vyvolané mimořádnými výkyvy
počasí, mimořádnými akcemi apod.
Napouštění bazénů
Čištění městských kašen
Likvidace psích exkrementů vysáváním
Kropení vozovek
Úklid listí zametacím vozidlem
Likvidace plevele chemickou cestou
Likvidace plevele horkou vodou (párou)
Čištění svislých a vodorovných povrchů párou,
čištění ploch, mobiliářů
Odstraňovaní graffiti a nelegálních výlepů
Desinfekce povrchů párou
V zimním období zmírňování následků spadu
sněhu nebo mrznoucích srážek
Opravy dlážděných komunikací
Opravy živičných komunikací
Zbudování, opravy a čištění vpustí
Čištění příkop a krajnic komunikací
Dopravní značení vodorovné i svislé
Značení ulic
Zbudování a opravy zábradlí
Výkopové a zemní práce
Kontejnerová doprava
Údržba a opravy mobiliáře
Drobné stavební a bourací práce

Kontakt

Komentář
Strojní čištění, vč. likvidace odpadu
Včetně umístění přechodného dopravního značení
Včetně dodávky odpadkových košů, jejich instalace, výměna, opravy

Michal Fantula
Email:
michal.fantula@tsmo.cz
Tel: 585 700 042
Použití schválených prostředků
Čištění ploch (např. od mastnoty), mobiliářů apod.
Herní prvky, lavičky, hřiště apod.
Posyp komunikací v areálech inertním nebo chemickým materiálem

Michal Fantula
Email:
michal.fantula@tsmo.cz
Tel: 585 700 042

Opravy žulové dlažby, zámkové betonové dlažby
Včetně zálivky spár, komunikací z recyklátu
Případně kanalizačních šachet, přípojek
Strojně i ručně
Obnova, opravy, realizace nového dopravního značení (parkovací
stání, průchody, přechody aj.)
Tabulky s názvy ulic
Provádění výkopů rýh minirýpadlem aj.
Dovoz písku, kameniva apod.
Lavičky, směrníky, stojany na kola apod.
Odstraňování drobných staveb a zařízení (např. kontejnerová stání,
přístřešky)
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Technické služby města Olomouce, a.s.
Skupina
Údržba
zeleně

Služba
Sekání trávy křovinořezem

Výsadba dřevin včetně jejich následné údržby
Ošetření dřevin, odplevelení s nakypřením
Mulčování, hnojení
Odstranění ruderálního (dosud neudržovaného)
porostu a stařiny
Zakládání trávníků
Truhlářské práce
Odstraňování zjištěných závad a poruch VO
Výměny nesvítících světelných zdrojů a svítidel
Údržba rozvaděčů RVO, RVOO, a práce spojené s
provozem těchto rozvaděčů
Zjišťování a odstraňování kabelových poruch VO
Prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích
Opravy stožárů VO (koroze apod.) včetně
provádění jejich nátěrů
Provoz a údržba světelných signalizačních zařízení
(SSZ)
Práce montážními plošinami

Komentář
Traktorovou sekačkou v rovině včetně sběru posekané trávy, příp.
mulčování

Sečení travnatých ploch
Řez a tvarování dřevin, odstranění větví a
nevhodných dřevin
Kácení stromů vč. kácení ve ztížených
podmínkách
Hrabání listí
Frézování pařezů
Štěpkování dřevní hmoty

Provoz a
údržba
veřejného
osvětlení,
ostatní
elektro práce

Kontakt

Bezpečnostní, výchovné a zdravotní ořezy
Ze země nebo s plošinou
Ing. Andrea Steigerová
Hrabání listí na travnatých plochách včetně likvidace
Email:
andrea.steigerova@tsmo.cz
Pouze malý rozsah
Tel: 585 700 006
Výsadba dřevin (keřů a stromů), jejich následná údržba, mulčování,
hnojení, odplevelení, zálivka
Údržba živých plotů a volně rostoucích keřů
Dle individuálních požadavků
Vč. odplevelení před i po založení trávníku
Lavičky
Odstraňování závad na venkovním osvětlení v areálech
Výměny nesvítících světel a svítidel
Zabezpečení provozu a údržby rozvaděčů k tomuto osvětlení
Robert Svitavský
Email:
robert.svitavsky@tsmo.cz
Tel: 585 700 038

Vyhledání a odstranění poruch na kabelovém vedení k tomuto
osvětlení
Opravy a výměna stožárů osvětlení areálů, nátěry stožárů

Zajištění možnosti provádění prací ve výškách prostřednictvím
montážních plošin (např. opravy střech, okapů apod.)
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Technické služby města Olomouce, a.s.
Skupina
Doprava a
mechanizace

Služba

Kontakt

Prodej nafty a benzinu
Mycí linka
Pneuservis osobních vozidel
Servis osobních vozidel

Servis nákladních vozidel

Nina Skřivánková
Email:
nina.skrivankova@tsmo.cz
Tel: 585 700 014

Komentář
Prodej na čerpací stanicí společnost na adrese Libušina 103, OL, na
základě smluvního vztahu
Ruční mytí osobních a nákladních vozidel
Výměna provozních kapalin, geometrie podvozku vozidla, opravy a
měření účinnosti brzd, opravy podvozku, základní diagnostika vozidla,
příprava na STK
Výměna provozních kapalin, geometrie podvozku vozidla, opravy a
měření účinnosti brzd, opravy podvozku, základní diagnostika vozidla,
příprava na STK

Zámečnické, soustružnické a svářečské práce
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s., adresa: Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc, www.flora-ol.cz
Společnosti bylo statutárním městem Olomouc svěřeno a uloženo plnění úkolů a činností zejména v oblastech:
- udržovat tradici pořádání výstav Flora Olomouc i dalších výstavnických akcí, především v areálu strategicky spojeném s historickými
městskými parky, podporujících cestovní ruch, kulturu a image města,
- správa a údržba historických parků Olomouce vč. areálu výstaviště,
- správa a údržba veřejné zeleně města Olomouce,
- pořádaní výstavních, trhovních, kulturních, sportovních a dalších akcí a událostí,
- pronájem a realizace výstavních a trhovních expozic, zapůjčení a realizace inventáře a konferenčního vybavení vč. audiovizuální techniky, světlo, zvuk – akce a
události na klíč,
- pořádaní a spolupodílení se na městských akcích a událostech, vč. technického zajištění realizace expozic,
- poradenství v oblasti výstavnictví,
- poradenství v oblasti public relations a marketingu,
- realizace reklamních kampaní,
- pronájmy nemovitostí v areálu výstaviště,
- realizace vzdělávacích akcí a osvětová činnost.
Mimo toto základní poslání vykonává společnost vedlejší činnosti využívající materiální, technologické a personální zdroje společnosti související s hlavním předmětem
činnosti. Cílem její činnosti je přinášet řešení a inovace pro vytváření kulturního prostředí, prostoru pro relaxaci a krátkodobý odpočinek nejen pro občany Olomouce.
Cílem je posílení cestovního ruchu. Nabízí pronájem prostor a vybavení – interiérů, exteriérových ploch, poradenství, projekci a realizaci expozic, doprovodné
programy, květinový servis (výzdoba, dekorace, aranžérské služby), prohlídky botanické zahrady, rozária a sbírkových skleníků.
Skupina
Údržba
parků a
veřejné
zeleně –
zahradnické
oddělení

Služba
Realizace sadových úprav
Založení trávníku výsevem, položením travních
koberců
Odplevelení, kultivace a terénní úpravy pozemků
Odstranění náletů a ruderálního porostu
Výsadby vzrostlých stromů, keřů
Zakládání květinových výsadeb letniček, trvalek,
travin a cibulovin
Zakládání květinových zídek, skalek
Zakládání letničkových záhonů z přímých výsevů
Realizace střešních zahrad a zelených stěn
Poradenství v oblasti zakládání a údržby zeleně

Kontakt
Ing. Zdeněk Šup
E-mail:
sup.zdenek@flora-ol.cz
Tel: 605 560 608
Ing. Viliam Teššeny
E-mail:
tesseny.viliam@flora-ol.cz
Tel: 731 906 071

Komentář
Komplexní zajištění realizace projektů zeleně
Včetně terénních úprav a předseťové přípravy půdy, vč. zakládání
květnatých luk a bylinných trávníků
Na zanedbaných, nebo neudržovaných pozemcích
Včetně povýsadbové péče – pletí, zálivka, řez, ošetřování
Včetně dodávek rostlinného materiálu
Včetně dodávek substrátů, osiv a zajištění vegetační péče
Ve spolupráci s externími dodavateli
Včetně návrhů sadových úprav zahrad
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Skupina
Údržba
parků a
veřejné
zeleně –
zahradnické
oddělení

Služba

Kontakt

Údržba travnatých ploch – sekání, dosev, hnojení
Sečení sekačkou se sběrem
Sečení těžko přístupných míst křovinořezem
Hnojení trávníků, dosev trávníků
Odplevelení trávníků

Včetně odstranění stařiny
Včetně dodávky rostlinného materiálu, mulče, substrátů, půdních
kondicionérů
Provádění postřiků chemickými, ale i biologickými přípravky

Údržba dřevin
Řez stromů, keřů a živých plotů
Kácení stromů
Frézování pařezů
Vegetační péče o výsadby dřevin
Štěpkování – likvidace větví
Mulčování štěpkou, kůrou a kamenivem
Zajištění odborných posudků dřevin
Údržba květinových záhonů

Komentář
Komplexní péče o travnaté plochy, zakládání nových travnatých ploch
vč. odvozu a likvidace posekané trávy

Ing. Zdeněk Šup
E-mail:
sup.zdenek@flora-ol.cz
Tel: 605 560 608

Včetně rizikového kácení

Ing. Viliam Teššeny
E-mail:
tesseny.viliam@flora-ol.cz
Tel: 731 906 071

Ve spolupráci s externími odbornými firmami
Včetně dodávek rostlinného materiálu dle povahy výsadeb
(letničkové, trvalkové záhony, okrasné cibuloviny atd.), mulče,
substrátů, hnojiv

Pletí, zálivky, mulčování, ochrana před chorobami a škůdci

Výsadby záhonů trvalek, letniček, cibulovin
Vegetační péče o květinové záhony
Přímé výsevy letničkových směsí

Zálivka, pletí, mulčování, odstraňování odkvetlých částí rostlin

Květinová výzdoba veřejných prostranství

Mobilní květinové nádoby (květinové pyramidy, kontejnery mobilní
zeleň) závěsné květinové nádoby – osazování, vegetační údržba,
instalace. Příležitostná květinová výzdoba exteriérů – hrnkové, řezané
květiny a aranžmá, florální objekty

Interiérová zeleň - dodávka pokojových květin,
přesazování a ošetřování

Včetně dodávek rostlin, nádob, substrátů, zajištění pravidelné údržby

Floristické služby a realizace květinových aranžmá

Vazby kytic, aranžmá, květinová výzdoba eventů – plesy, svatby,
vánoční vazby, smuteční vazby i k jiným příležitostem.
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Skupina
Údržba
parků a
veřejné
zeleně –
technické
oddělení

Služba
Kontrola a odstraňování závad veřejného
osvětlení.
Výměna nesvítícího světelného zdroje a svítidla.
Náhrada konvenčních světelných zdrojů za
úsporné zdroje LED.
Údržba elektrických rozvaděčů NN.
Odstraňování závad zjištěných při revizích
elektrických zařízení.
Instalace slavnostního a dekorativního osvětlení
interiéru i exteriéru.
Montáž dočasných elektrických přípojek.
Pronájem vysokozdvižné plošiny.
Splachování zpevněných komunikací.
Zametání zpevněných komunikací.
Opravy zpevněných komunikací.
Zhotovení a údržba komunikací MZK (minerálně
zpevněné kamenivo).
Zhotovení štěrkového trávníku.
Údržba schodů a lávek včetně běžných oprav.
Zálivka záhonů, keřů, stromů apod.
Instalace a údržba automatických závlah.
Dovoz užitkové vody.
Oprava svislého dopravního značení cyklostezek.
Instalace městského mobiliáře.
Opravy městského mobiliáře.
Údržba a oprava pískovišť.
Údržba a oprava jednotlivých herních prvků
dětských hřišť.

Kontakt

Komentář
Především sadové veřejné osvětlení do celkové výšky cca 11 metrů.
Především sadové veřejné osvětlení do celkové výšky cca 11 metrů.
Výměna výbojek za LED zdroje (úsporné technologie).

Ing. Jiří Svačinka
Email:
svacinka.jiri@flora-ol.cz
Tel: 585 726 203,
603 825 663
Lukáš Juřica
Email:
jurica.lukas@flora-ol.cz
Tel: 585 726 204,
734 470 870

Při slavnostních akcích nebo nasvětlení reprezentativních objektů
nebo ploch.
Zejména elektrické přípojky ke stánkům, expozicím apod.
Vysokozdvižná plošina Inreka IP-11/2.
Avia D90 s kontejnerovou cisternovou nástavbou 4m³.
Zametací stroj Hako Citymaster. Plochy do cca 1 000m².
Opravy plošné a zámkové dlažby menšího rozsahu.
Návrh, stavba a údržba MZK.
Trávníky s vyšší únosností.
Avia D90 s kontejnerovou cisternovou nástavbou 4m³.
Z větší části dodavatelsky.
Avia D90 s kontejnerovou cisternovou nástavbou 4m³.
Instalace zejména laviček a odpadkových košů vč. stavebních prací.
Výměna dřevěných prvků laviček a odpadkových košů, oprava a nátěr
kovových konstrukcí apod.
Výměna písku, opravy pískovišť s výjimkou plastových.
Běžná údržba herních prvků dětských hřišť, výměna nenosných částí
herních prvků, nátěry, úpravy dopadové plochy apod.
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Skupina
Údržba
parků a
veřejné
zeleně –
technické
oddělení

Služba
Instalace a oprava směrníků.
Stavba a opravy dřevěných i kovových prvků.
Stavba a oprava oplocení.
Pronájem mobilního oplocení včetně dovozu,
montáže a demontáže.
Zajištění provozu mobilních WC.
Údržba vodních ploch.
Realizace a provoz filtrace a dezinfekce vodních
ploch včetně ozonizace.
Nákladní doprava do 3,5 tuny.
Nákladní doprava nad 3,5 tuny.
Dovoz materiálů.
Odvoz odpadů.
Pronájem velkoobjemových kontejnerů.
Nakládka substrátu, materiálu nebo odpadu.
Zemní a terénní práce.
Doprava užitkovým elektromobilem.
Výsyp a vývoz odpadkových košů.
Pravidelné úklidy vnějších prostorů.
Mimořádné úklidy vnějších prostorů.
Realizace menších investičních akcí.
Instalace retenčních nádrží a vsakovacích jímek.
Výroba menších kovových konstrukcí.
Výroba jednodušších dřevěných prvků.
Zednické práce menšího rozsahu.

Kontakt

Komentář
Především treláže, pergoly, altánky aj.

Dodavatelsky.
Fontány, jezírka, bazénky - čištění, napouštění, provoz.
Ekologická dezinfekce ozónem (spolupráce s dodavatelskou firmou.)
Ing. Jiří Svačinka
Email:
svacinka.jiri@flora-ol.cz
Tel: 585 726 203,
603 825 663
Lukáš Juřica
Email:
jurica.lukas@flora-ol.cz
Tel: 585 726 204,
734 470 870

Mitsubishi Fuso Canter (kontejner), Fiat Ducato (sklápěč), Fiat Ducato
(dodávka).
Avia D75 (kontejner), Avia D90 (kontejner – cisterna).
Písky, štěrky, beton, stavební materiál, řezivo, hutní materiál aj.
Směsný komunální odpad, objemný odpad, biologický odpad apod.
Velkoobjemové kontejnery do maximálně 11m³.
Nakladač Locust 853, případně minirypadlo Kubota KX-61.
Minirypadlo Kubota KX-61 a nakladač Locust 853.
Užitkový elektromobil Melex. Vhodné ve vnitřních prostorách
(bezemisní provoz).

Především při mimořádných akcích nebo při extrémním počasí.
Instalace inženýrských sítí a osvětlení, realizace zpevněných ploch,
instalace mobiliáře, montáž závlahových systémů, fontán apod. (dle
charakteru investiční akce je možná subdodávka prací).
Instalace v rámci hospodaření s vodou.
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Skupina
Výstavnictví,
kultura,
eventy,
obchodní
činnost

Služba
Realizace kulturních, sportovních, společenských
a dalších eventů na „klíč“.
Realizace expozic a zapůjčení mobiliáře.
Realizace technického zajištění akcí –
audiovizuální technika, světlo, zvuk.
Stavba a pronájem pódií, mobilního oplocení
„policejních“ zábran.
Stavba a pronájem mobilních hal a venkovních
stánků.
Krátkodobé pronájmy pavilonů, oranžerie a
zasedací místnosti.
Krátkodobé pronájmy venkovních ploch – parky,
rozárium, botanická zahrada, parkoviště...
Pronájem prostor pro slavnostní obřady včetně
navazujících služeb.
Dlouhodobé pronájmy nemovitostí v areálu
výstaviště (kanceláře, gastro stánky, skladové
prostory, parkovací místa…).
Poradenství v oblasti výstavnictví a eventů.
Poradenství v oblasti PR a marketingu.
Realizace reklamních kampaní.
Pronájem reklamních ploch

Kontakt

Komentář

Široká nabídky modulárního vybavení i atypického řešení.

Pódia vnitřní i venkovní i další mobiliář vč. instalace a dopravy.
Milan Kaláb
E-mail:
kalab.milan@flora-ol.cz
Tel.: 736 520 330
Lenka Weiserová
E-mail:
weiserova.lenka@floraol.cz
Tel: 603 935 280

Mobilní haly o velikosti až 30 x 15 m vč. podlahy. Stánky typu Klasa,
Rožnovský stánek a nůžkové stany. Zapůjčení vč. instalace, likvidace i
dopravy.
Pro různé typy akcí a eventů (kulturní, společenské, sportovní,
vzdělávací, výstavní atd.)
Pro různé typy akcí a eventů.
Např. svatby, významná jubilea a další vč. zajištění květinové výzdoby,
obřadu, posezení i cateringu.
Pronájem kanceláří, skladových prostor, provozoven občerstvení v tzv.
gastrocentru, atd.

Reklamní plochy na vlastních poutačích rozmístěných v areálu
výstaviště – kubusy, A – stojany, v pavilonech, na spojovací lávce …

Realizace vzdělávacích akcí a osvětová činnost.
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Dopravní podnik města Olomouce, a.s., adresa: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, www.dpmo.cz
Společnosti bylo statutárním městem Olomouc svěřeno a uloženo plnění úkolů a činností zejména v oblastech zajišťování městské hromadné
dopravy v Olomouci a přilehlém okolí v závazku veřejné služby. Městskou hromadnou dopravu tvoří páteřní tramvajová doprava, doplněná hustou
sítí dopravy autobusové k zajištění dopravní obslužnosti daného území.
Mimo toto základní poslání vykonává společnost vedlejší činnosti využívající materiální, technologické a personální zdroje společnosti související s
hlavním předmětem činnosti, mimo jiné:
- prodej pohonných hmot prostřednictvím čerpací stanice jako prodejce,
- pronájem bytových a nebytových prostor,
- opravy a údržba vozidel,
- reklamní činnost.
Skupina
Silniční
motorová
doprava a
drážní doprava
Servisní a
opravárenské
činnosti

Výroba,
obchod a
služby

Služba
osobní doprava - MHD
nákladní doprava do 3,5 t
nákladní nad 3,5 t
opravy autobusů a tramvají
pneuservis
příprava na STK
měření emisí vozidel
drobné opravy karoserií vč. laku
mytí vozidel

Kontakt
Ing. Czibor Jan
Email: czibor@dpmo.cz
Tel: 725 794 807

Vlach Jiří
Email: vlach@dpmo.cz
Tel: 777 776 540

prodej jízdenek a dalších dokladů

Ing. Tříska Roman
Email: triska@dpmo.cz
Tel: 777 776 538

pronájem montážní plošiny izolované
dvojcestné
pronájem kompresoru
pronájem elektrocentrály

Stejskal Václav
Email: stejskal@dpmo.cz
Tel: 778 494 777

Prodej nafty
reklamní služby, marketing
jízdy historické tramvaje

Gyurán Ladislav
Email: gyuran@dpmo.cz
Tel: 775 567 113
Bc. Sýkorová Anna
Email: sykorova@dpmo.cz
Tel: 775 776 400

Komentář
Městská hromadná doprava
Městská dodávka – van
Nákladní vozidlo DAF - kontejner
Nákladní vozidlo AVIA - valník

Osobní a nákladní vozidla, traktory

Prodej nafty na čerpací stanici společnosti v areálu DPMO, a.s. na
adrese Dolní Hejčínská 1188/30, Olomouc
Reklama na vozidlech a zastávkách, CLV
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Správa nemovitostí Olomouc, a.s., adresa: Školní 202/2, 779 00 Olomouc, www.sno.cz
Společnosti bylo statutárním městem Olomouc svěřeno a uloženo plnění úkolů a činností zejména v zajišťování komplexních služeb v oblasti
správy a údržby nemovitostí a pronájmu nemovitostí, které jsou v jejím vlastnictví, vlastnictví statutárního města Olomouce, popř. ve vlastnictví
jiných osob, v nichž má statutární město Olomouc majetkovou účast. Činnost v oblastech správy je zaměřena i na provozování krátkodobých i
dlouhodobých ubytovacích služeb pro sociální bydlení, jak ve vlastních, tak ve spravovaných nemovitostech.
Mimo toto základní poslání vykonává společnost vedlejší činnosti, využívající materiální, technologické a personální zdroje společnosti související s hlavním
předmětem činnosti, mimo jiné:
- provozování Hotelového domu, který zajišťuje několik typů ubytování,
- pronájem a správa vlastních nemovitostí.
Skupina
Správa
nemovitostí

Služba

správa bytů

ostatní správa (nebytové prostory, pozemky…)
realitní činnosti

zajišťování oprav a údržby nemovitostí

Ubytovací a
hotelové
služby

hotelové služby
ubytovací služby

Pronájem
nemovitostí
v majetku
společnosti

pronájem bytů
pronájem nebytových prostor
služby (dodávky energií, …)

Kontakt
JUDr. Denisa Trávníčková
Smluvní záležitosti
městského majetku
Email: d.travnickova@sno.cz
Tel: 602 543 819
Ing. Věra Vyhňáková
Správa pro soukromé
subjekty
Email: v.vyhnakova@sno.cz
Tel: 737 465 918
Jiří Mach
Opravy a údržba městského
majetku
Email: j.mach@sno.cz
Tel: 737 156 795
Bedřich Čermák
Email:
bedrich.cermak@volny.cz
Tel: 585 423 587,
602 514 597
JUDr. Denisa Trávníčková
Email: d.travnickova@sno.cz
Tel: 585238106,
602 543 819

Komentář
Komplexní správa bytů ve vlastnictví města či městských společností a
organizací (Výběr nájemného, správa zálohových plateb, provádění
vyúčtování služeb, vedení účetnictví, uzavírání a správa smluv).
Zajišťování oprav a údržby nemovitostí. Správa poskytovaná pro
soukromé subjekty- společenství vlastníků jednotek- včetně
provádění vyúčtování služeb, vedení účetnictví a zajišťování
profesionálního výkonu funkce statutárních orgánů společenství
vlastníků jednotek.
Správa majetku ve vlastnictví SMOL a správa pro SVJ

Organizační zajištění oprav a údržby dle poptávky, řešení havárií

Možnost ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím, krátkodobé i dlouhodobé pronájmy
Ostatní ubytovací služby (např. pro studenty, důchodce a další
občany)
Kompletní služby související s nájmem včetně vyúčtování služeb
Kompletní služby související s nájmem včetně vyúčtování služeb
Zajištění poskytování dodávek energií, vody, tepla v pronajímaných
nemovitostech.
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Lesy města Olomouce, a.s., adresa: Lomená 177/4, 779 11 Olomouc, www.lesyol.cz
Společnosti bylo statutárním městem Olomouc svěřeno a uloženo plnění úkolů a činností zejména při obhospodařování a správě lesního majetku
ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Při své činnosti musí zajistit dlouhodobou stabilitu lesního majetku (lesních porostů) při možnosti
využití všech produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa. Zajišťuje komplexní činnost při obhospodařování lesního majetku, tzn. především:
- pěstební a těžební práce, prodej dřeva a sazenic, doprava dřeva, služby pro jiné vlastníky lesa, údržba svěřeného majetku, jeho opravy a
rekonstrukce.
Mimo toto základní poslání vykonává společnost vedlejší činnosti využívající materiální, technologické a personální zdroje společnosti související s hlavním předmětem
činnosti, mimo jiné:
- poradenství, lesní pedagogiku, pronájem nemovitostí (bytové jednotky – sídlo společnosti), pronájem honiteb – myslivost.
Skupina
Pěstební a
těžební
práce v lese

Ostatní
služby a
práce

Služba
úklid klestu
frézování
zalesňování
ochrana kultur
oplocování
výsek
prořezávky
těžba
přibližování
manipulace
Doprava dříví
údržba dětských hřišť
výkup dříví
zimní údržba cest
myslivost
provoz štípárny
produkce sazenic
produkce vánočních stromků
produkce ozdobné klesti
lesní pedagogika
Prodej dříví
Prodej štípaného paliva
Pronájem nemovitostí (bytové jednotky)
Pronájem honiteb

Kontakt

Ing. David Janásek
Tel.: 730 166 389,
585 414 726
Email: janasek@lesyol.cz,
lesyol@lesyol.cz

Ing. David Janásek
Tel.: 730 166 389,
585 414 726
Email: janasek@lesyol.cz,
lesyol@lesyol.cz

Komentář
vlastní půdní fréza, úprava ploch (travnaté, křoviny…)
výsadby stromků (vč. dodávky sazenic lesních dřevin)
vyžínání buřeně (trávy), nátěry stromků proti zvěři
oplocování ploch proti zvěři (oplocenky)
výsek nežádoucích dřevin v nově založených porostech
první výchovné zásahy v mlazinách
kácení dřevin a stromů
přeprava pokácených stromů od pařezu na odvozní místo
krácení pokáceného dříví na požadované délky sortimentů
vlastní odvozní souprava na dříví

výroba palivového dříví (polínka, metrovka)
pěstování sazenic lesních dřevin

osvěta mezi laickou veřejností a dětmi
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AQUAPARK OLOMOUC, a.s., adresa: Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc, Slavonín, www.aqua-olomouc.cz, www.bazen-olomouc.cz
Společnosti bylo statutárním městem Olomouc svěřeno a uloženo plnění úkolů a činností zejména v oblastech:
- komplexní zajištění provozu, údržby a obnovy Aquaparku Olomouc, který návštěvníkům nabízí zajímavé adrenalinové a relaxační vodní
atrakce, odpočinkové zóny, masáže a solária v atraktivním prostředí v rámci jednoho komplexního provozu tvořeného vnitřní bazénovou
halou a venkovním areálem s travnatými rekreačními plochami.
- komplexní zajištění provozu a údržby Plaveckého stadionu Olomouc a Aquacentra Delfínek. Plavecký stadion zajišťuje podmínky pro školní
plavání, sportovní kluby, podporu občanů se zdravotním handicapem a rozvoj plavání kojenců a batolat.
Mimo tuto základní funkci vykonává společnost vedlejší činnosti využívající materiální, technologické a personální zdroje společnosti související s hlavním předmětem
činnosti, mimo jiné provozování gastronomie, pronájmy nebytových prostor, obchodní činnost apod.
Skupina
Služba
Provozování Vnitřní areál s relaxačním, masážním a dětským
Aquaparku
bazénem, tobogánem, skluzavkou, spacebowlem,
párou, prohřívárnou, herními konstrukcemi s lezeckou
stěnou pro děti 3-12 let
Saunový svět s finskými saunami, bio saunou, párou a
vířivkou
Venkovní areál s relaxačním a dětským bazénem,
tobogánem a skluzavkou
Masáže a solária
Dětský koutek Akvárko
Kurzy plavání pro děti 3-7 let
Provozování Pronájem plaveckých drah
Plaveckého
Výuka plavání za vedení instruktora
stadionu
Olomouc
Výuka plavání kojenců a batolat
Sauna
Food &
Beverage

Provoz restaurace

Ost. služby

Příprava a rozvoz poledního menu
Pronájem reklamních ploch

Kontakt

Komentář
Nabídka poukazů pro zaměstnance v rámci firemních benefitů
městských společností (MS)
Nabídka poukazů pro zaměstnance v rámci firemních benefitů zam.
MS

Odborné masáže, možnost rezervace kapacit a využití pro firemní
benefity zam. MS
Herní koutek pro děti 3-10 let, možnost oslavy narozenin - nabídka
pro firemní benefity zam. MS
Kurzy plavání pro děti 3-7 let s instruktorem – nabídka pro firemní
benefity zam. MS
Možnost rezervace vodní plochy pro zaměstnance MS
Pro děti od 10 let a dospělé neplavce pod vedením trenéra – nabídka
pro firemní benefity zam. MS
Výuka plavání pro děti do 3 let, nabídka pro firemní benefity zam.
MS
Sauna s ochlazovacím bazénem – nabídka pro firemní benefity
zaměstnanců MS
Nabídka zajištění restauračních služeb, cateringu, pronájmu
Ing. Dalibor Přikryl
restaurace pro jednání, večírky, obchodní jednání, nabídka dle
Tel: 725 821 459,
konkrétní poptávky a časových možností
588 517 780
Email:
Možnost rozvozu obědů v pracovní dny pro zam. MS v Olomouci
prikryl@aqua-olomouc.cz Možnost prezentace MS v prostorách Aquaparku a Plav. stadionu
Ing. Dalibor Přikryl
Tel: 725 821 459,
588 517 780
Email:
prikryl@aqua-olomouc.cz
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Příloha - Přehledy živností, kvalifikací a specializací členů Koncernu, doplněné i o městské příspěvkové organizace (vyjma školských)
Živnosti:
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Hostinská činnost
Klempířství a oprava karoserií
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Opravy silničních vozidel
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění ohňostrojných prací
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění trhacích prací
Provozování solárií
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče
Truhlářství, podlahářství
Výkon zeměměřických činností
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení
Zámečnictví, nástrojářství
Zednictví
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x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
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x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
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Výroba, obchod a služby neuved. v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
AQP DPMO LMO SNO TSMO VFO HMO KMO MDO MFO ZOO Sluňákov
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotov. lesních hospod. plánů a osnov
x
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, vč. lektorské činnosti
x
x
x
x
x
x
x
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
x
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
x
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
x
1)
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
x
x
x
x
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
x
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
x
x
x
Poskytování technických služeb
x
x
x
Projektování pozemkových úprav
x
Pronájem a půjčování věcí movitých
x
x
x
x
x
Provozování kultur., kultur.-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kultur.
x
x
x
x
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělových. a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
x
x
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
x
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
x
x
x
x
x
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
x
x
x
x
x
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a techn. činnosti v dopravě
x
Služby v oblasti administrat. správy a služby organizačně hospodářské povahy
x
Ubytovací služby
x
x
x
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
x
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních, technologií,
x
zpracování dat, hostingová a související činnosti a webové portály
Velkoobchod a maloobchod
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
x
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
x
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
x
x
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cest. ruchu
x
Zpracování dřeva, výroba dřev., korkových, proutěných a slaměných výrobků
x
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
x
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
x
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Zprostředkování obchodu a služeb
x
x
x
x
x
x
x
x
Činnosti, jež nejsou živností dle živnostenského zákona:
Provozování dráhy a drážní dopravy
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

AQP DPMO LMO SNO TSMO VFO HMO KMO MDO MFO ZOO Sluňákov
x
x
x
x
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Kvalifikace, oprávnění, specializace
certifikované či atestované činnosti pro činnosti OZO BOZP a PO
osvědčení k provozování stanice měření emisí ev. č. 58.05.05
osvědčení na obsluhu tlakových a plynových zařízení
Vyhláška č. 50/1978 Sb. (elektrikáři)
Jeřábnické a vazačské průkazy
Svářečské průkazy (bez tzv. státnic)
Práce ve výškách (plošiny)
Průkaz řidiče přepravy ADR
Strojní průkazy (nakladače, VZV)
práce s křovinořezem
Průkaz obsluhy motorové pily
obsluha motorové sekačky
strojník stavebních strojů dle vyhlášky 77/65 Sb.
nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. a II. stupně (§ 86, odst.2 z. č. 326/2004)

AQP DPMO LMO SNO TSMO
x
x
x
x
x
x
2)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VFO

HMO KMO MDO MFO
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

ZOO

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Hlavní a doplňkové činnosti (pouze příspěvkové organizace)
Hlavní činnosti:
Provozování stálého repertoárového divadla s uměleckými soubory opery a operety, činohry a baletu jako kulturní
reprezentace statutárního města Olomouce v celostátním i mezinárodním měřítku
Správa, provoz, údržba a opravy hřbitovů na území statutárního města Olomouce
Poskytování a uspokojování veřejných knihovnických a informačních služeb a všestranné napomáhání vzdělávání občanů
a vykonávání regionálních funkcí
Provozování stálého hudebního souboru jako kulturně-výchovné instituce celostátním i mezinárodním měřítku
Chov a prezentace živočichů, správa a využívání majetku v souladu s hlavním účelem zřízení organizace a aktivit
souvisejících s ním, vykonávaných za účelem optimálního využití svěřeného i vlastního majetku a snížení ztrát, které
vyplývají z veřejně prospěšného charakteru
Doplňkové činnosti (dtto viz živnosti):
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Viz Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Viz. živnost řemeslná a koncese

HMO

KMO

MDO

MFO

ZOO

x
x
x
x
x
HMO

KMO

MDO

x
x

x

x

MFO

ZOO
x
x

Vysvětlivky:
1) živnost je připravována ke zrušení
2) řidič odvozní soupravy
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