Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice
Datum: 23. listopadu 2017 od 12,00 hodin
Přítomni dle prezenční listiny:
Ing. Medáček Petr, Kimmer Pavel, PaedDr. Patrovská Martina, Procházková Lenka, Vacková Alena, Šuma
Vladimír, Elísek Petr, Hynl Ivo a jednatel Beránek Libor.
Omluveni: Tyl Václav, Urban Vladimír, Mgr. Krejza Karel
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Bohušovicích nad Ohří na adrese Husovo nám. 42
Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady
Jednání Rady zahájil předsedající Ing. Petr Medáček, schválení níže uvedeného programu dle pozvánky,
s upřesněním bodu 4, bez dalšího jiného návrhu a připomínek.
Pořad jednání po schválení je následující:
1/ Zahájení, kontrola usnesení
2/ Příprava členské schůze
a) Jednací řád
b) Informace ke společnému „POH SONO“
c) Seznámení se s úkoly plynoucími ze schváleného „POH SONO“
d) Informace o postupu přípravy projektu „MBTÚ-SKO“
e) Hospodaření za období leden-září + rozpočtová opatření č. 1 a č. 2
f) Rozpočtové provizorium na rok 2018
3/ Informace o postupu realizace rozšíření skládky „C1“
4/ Různé, diskuze
a) Inventarizace 2017
b) Informace z jednání finančního výboru
c) Dodatky smluv na úpravu cen za sběr, svoz a odstranění SKO z členských obcí
d) Žádost o uvolnění z funkce jednatele Sdružení
K bodu 1. Kontrola usnesení rady ze dne 15. 9. 2017
– úkoly průběžně plněny, viz. samostatné body
K bodu 2. Příprava členské schůze
a)
Rada projednala návrh jednacího řádu Sdružení, bere ho na vědomí a doporučuje členské schůzi
řídit se tímto jednacím řádem.
b)
Informace ke společnému „POH SONO“ – krajský úřad zaslal k našemu návrhu „POH SONO“ dvě
stanoviska. První je potvrzením, že plán pro období roku 2017-2025 obsahuje všechny předepsané
náležitosti a je v souladu s POH ÚK. Z druhého stanoviska však jasně nevyplývá, zda bude posuzován pouze
záměr realizace MBTÚ samostatně či zda bude celá koncepce „POH SONO“ posuzována z hlediska vlivu na
životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.
Usnesení k bodu 2b:
Rada ukládá předsedovi Sdružení zjistit, jaký je správný výklad stanoviska o posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – důležité z hlediska dalšího postupu.
Zodpovídá: předseda rady
Termín: ihned
c)
Seznámení se s úkoly plynoucími ze schváleného POH SONO – dle informací zhotovitele bude
předána finální verze „POH SONO“ včetně vyjádření KÚÚK a přiloženým CD v následujícím týdnu. Členským
obcím, kterým vznikla ze zákona povinnost POH, bude úplné znění zasláno prostřednictvím datové schránky
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s průvodním dopisem – projednat a přistoupit v orgánech obce/města ke společnému „POH SONO“
(ratifikovat) a v termínech určených dosáhnout stanovených cílů v souladu s tímto plánem. Členským
obcím, které tuto povinnost neměly, se doporučuje seznámení se s dokumentem, případně ho přijmout
orgánem obce. Rada doporučuje výše uvedené stanovisko schválit na členské schůzi.
d)
Informace o postupu přípravy projektu MBTÚ-SKO - rada byla informována o možnosti výhodné
lokalizace k umístění technologie na třídění odpadu. Z tohoto důvodu Rada předloží členské schůzi návrh na
zahájení přípravy nákupu pozemků v dané lokalitě. Nákup pozemků bude připravován prostřednictvím
smluv o smlouvách budoucích a definitivní koupě pozemku bude projednána v příslušných orgánech obou
společností. Ing. Medáček a Ing. Bešta navštívili starostu obce Čížkovice za účelem získání informací o stavu
územního plánu obce a možnosti jeho změn v souvislosti s realizací záměru projektu MBTÚ-SKO v daném
území. Ing. Medáček dále informoval o jednání s Ernst&Young za účelem zjištění situace na trhu
s komoditami vytříděnými z komunálních odpadů.
e)
Hospodaření Sdružení za období leden – září včetně návrhu rozpočtového provizoria č. 2/2017
projednal a předkládá finanční výbor, rada bere tento dokument na vědomí a doporučuje členské schůzi ke
schválení.
f)
Na základě doporučení finančního výboru bylo pro rok 2018 připraveno Rozpočtové provizorium,
které vychází z rozpočtu roku 2017 a je stanoveno na období do konce měsíce dubna 2018. Tomu také
odpovídá povolené čerpání běžných výdajů – max. 4/12 celkové roční částky rozpočtu 2017 s výjimkou
položky 5362 (platba daně z příjmu) a s výjimkou čerpání kapitálových výdajů v případech zahájených
investičních akcí nebo platby, kde by mohlo dojít ke ztrátám z důvodu prodlení.
K bodu 3. Informace o postupu realizace rozšíření skládky „C1“
Jednatel Sdružení pan Beránek informoval o ukončení prací na akci rozšíření skládky „C1“. Stavba bude
v souladu s dodatkem ke smlouvě předána zhotovitelem ke dni 24. 11. 2017 a je připravena pro příjem
odpadu.
K bodu 4. Různé
a)
Inventarizace 2017 – předseda Sdružení vydal v souladu se zákonem o účetnictví a ustanovení
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Příkaz k provedení inventarizačních prací za rok
2017 a jmenoval inventarizační komisi ve složení – předseda Alena Vacková, členové Lenka Procházková,
Martina Patrovská, Petr Elísek a Vladimír Šuma.
Usnesení k bodu 4a):
Inventarizační komise provede fyzickou inventuru majetku a dokladovou inventarizaci v souladu
s harmonogramem inventarizačních prací, který je přílohou Příkazu k provedení inventarizace.
Zodpovídá: inventarizační komise
Termíny: dle harmonogramu inventarizačních prací
b)
Informace z jednání finančního výboru
Rada byla seznámena s návrhy pro nakládání s volnými finančními prostředky, o které rada požádala na
svém minulém jednání. Zhodnocení vkladů na termínovaných vkladech není výhodné, FV doporučuje
redukci účtů podle limitu pojištění vkladů a zřízení účtu u ČNB. Touto tématikou se bude rada zabývat na
dalším jednání.
c)
Informace z jednání kontrolního výboru
Rada byla seznámena s požadavkem kontrolního výboru na projednání problematiky, týkající se
prodlužování smluv na úpravu cen za sběr, svoz a odstranění SKO, které předkládá svozce obcím. Z diskuze
vyplynul požadavek na posouzení původních smluv a dodatku právníkem.
Usnesení k bodu 4c):
Získat právní názor na staré smlouvy svozce za sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu a jejich
dodatky.
Zodpovídá: ing. Bešta V.
Termíny: ihned
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d)
Jednatel Sdružení Libor Beránek požádal o uvolnění z výkonu funkce jednatele k 30. 11. 2017 a
přednesl důvody, které ho k tomuto kroku vedly. Předseda Rady poděkoval za dosavadní práci pro Sdružení.
Rada vzala tuto žádost na vědomí.
Následně pak předseda Rady Ing. Petr Medáček, v souladu se stanovami, do funkce jednatele Sdružení
navrhl členku rady paní Lenku Procházkovou. Ta svoji kandidaturu přijala a počtem 7 hlasů (1 se zdržel) z 8
přítomných byla do této funkce radou zvolena.
Usnesení k bodu 4d):
Rada schválila do funkce jednatele Sdružení paní Lenku Procházkovou, bytem Radovesice 166,
410 02 Lovosice a to s účinností od 1. 12. 2017. Rada doporučuje o této změně informovat členskou
schůzi.
Dne: 23. listopadu 2017
Zapsal:
Libor Beránek, jednatel
Libor Beránek

Digitálně podepsal Libor
Beránek
Datum: 2017.12.07 11:26:29
+01'00'

Ing. Petr Medáček
předseda rady „SONO“

3

