Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice
Datum: 15. června 2018 od 8,30 hodin
Přítomni dle prezenční listiny:
Ing. Medáček Petr, Kimmer Pavel, Procházková Lenka, Šuma Vladimír, Elísek Petr, Hynl Ivo, Vacková Alena,
Hynl Ivo
Omluveni: Tyl Václav, Mgr. Krejza Karel, PaedDr. Patrovská Martina, Urban Vladimír
Hosté: Beránek Libor, Ing. Bešta V.
Místo: zasedací místnost provozní budovy „SONO“ na adrese Želechovice 48
Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady
Jednání Rady zahájil předsedající Ing. Petr Medáček, schválení níže uvedeného programu dle pozvánky, bez
dalšího jiného návrhu a připomínek.
Pořad jednání po schválení je následující:
1/ Zahájení, kontrola usnesení
2/
3/
4/
6/

Informace k projektu nakládání s komunálními odpady po roce 2023
Informace k výběrovému řízení na „C2“
Hospodaření za období leden – květen 2018
Různé, diskuze

Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 26. 4. 2018
Úkoly průběžně plněny:
a) Bod 3 – příjem stavebních odpadů již probíhá, ukládka lom „Lafarge“ na základě našeho ZPO a
sjednané ceny v objednávce
b) Bod 4 - průzkum vývoje cen druhotných surovin proveden a uhrazen
- Jednání se zástupcem obce Čížkovice - splněno
c) Bod 6a – restrukturalizace účtů – úkol trvá, viz. bod různé
Ad 2) Informace k projektu nakládání s komunálními odpady po roce 2023
Rada Sdružení vzala na vědomí další informace o postupu projektu nakládání s odpady v litoměřickém
okrese po roce 2023. Byla podána informace o jednání se zástupci FCC, kteří projevili zájem o účast na
projektu MBTU. V současnosti je nutné zajistit spalnou zkoušku. O tuto záležitost projevil zájem zástupce
KÚÚK, který zpracovává energetickou strategii ÚK. Pracovníci FCC i ÚK projevili zájem o návštěvu
BIOELEKTRA Polsko, aby se mohli seznámit s danou technologií.
Členové rady se seznámili s návrhem dopisu předsedy sdružení, který informuje o záměru realizace MBTÚ
v blízkosti cementárny a současně žádá zastupitele a členy rady obce Čížkovice o možnost představit tento
projekt v orgánech obce jako bezkomínovou technologii, ve které nedochází k žádným spalným ani
chemickým reakcím. Ing. Medáček předpokládá, že seriózní představení projektu otevře vzájemnou diskuzi
o podmínkách a možnostech realizace tohoto záměru. Dále uvedl, že aktivita SONO není motivována
komerčním zájmem, ale je připravována v zájmu obcí litoměřického okresu, které budou muset od začátku
roku 2024 nakládat s odpadem v rámci připravované legislativy a tato námi navrhovaná technologie tyto
podmínky splňuje.
Usnesení k bodu 2
Rada schvaluje text dopisu a pověřuje předsedu rady k zaslání dopisu, informujícím o záměru MBTÚ v
katastru obce Čížkovice prostřednictvím datové schránky a také k předání dopisu přítomnému zástupci
obce Čížkovice p. Kimmerovi.
Zodpovídá: ing. Petr Medáček
Termín: červen 2018

Ad 3) Informace k výběrovému řízení na „C2“
Předseda rady Ing. Petr Medáček seznámil radu se situací, která nastala v průběhu zadávacího řízení, kdy
bylo zjištěno administrativní pochybení. V připraveném formuláři, který má účastníkům řízení usnadnit
zpracování nabídky, byly omylem uvedeny jen 3 hodnotící kritéria, která účastníci řádně vyplnili, ačkoliv
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v zadávacích podmínkách bylo stanoveno hodnotících kritériích celkem 5, čímž došlo k situaci, kdy
v nabídkách účastníkům řízení chyběly údaje o zbývajících dvou hodnotících kritériích a nabídky tak byly
nezpůsobilé k dalšímu hodnocení. Ačkoliv tato chyba vznikla na straně administrátora věřejné zakázky,
nebylo již možné vyzvat účastníky k doplnění jejich původních nabídek, neboť by tím byla narušena
zásada transparentnosti. Po diskuzi k této problematice rada schválila návrh předsedy na zrušení
výběrového řízení a vypsání nového.
Opravenou zadávací dokumentaci připraví Ing. Harantová bez nároku na odměnu a zajistí uveřejnění na
Profilu zadavatele a to tak, aby bylo vyhlášeno do 9. července 2018 a otevírání obálek s nabídkami dne 20.
července 2018 v 10,00 hodin. Výběrové řízení bude probíhat dle stejných zadávacích dokumentací. Bude
pouze požadován dvojí výtisk nabídky v papírové podobě bez CD.
Usnesení k bodu 3:
Rada schvaluje zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona
(v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro
které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
zadavatel způsobil či nikoliv).
Rada pověřuje ing. Petra Medáčka k podpisu rozhodnutí o zrušení vyhlášeného zadávacího řízení na část
„C2“a předání informací ing. Harantové o zajištění uveřejnění „nové“ veřejné zakázky na Profilu
zadavatele.
Rada schválila složení komise pro hodnocení nabídek: Ing. Drvota, ing. Bešta, Procházková, Hynl,
Beránek, náhradník Vacková.
Rada zmocňuje předsedu sdružení Ing. Petra Medáčka k podpisu rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky dle doporučení komise.
Zodpovídá: Ing. Medáček P., Procházková L.
Termín: neprodleně
Ad 4) Hospodaření za období leden – květen 2018
Pro hospodaření Sdružení v měsících leden až duben 2018 byly stanoveny pravidla rozpočtového provizoria,
rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018 včetně aktualizovaného rozpočtového výhledu schválila členská
schůze dne 26. 4. 2018. Za období leden až květen roku 2017 bylo dosaženo pouze příjmů ve výši 19 863,85
Kč, dosud nebyly převedeny prostředky na položku 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,
které schválila členská schůze jako součást závěrečného účtu, tj. převod výsledku hospodaření hospodářské
činnosti za rok 2017, částka odpisů, která byla uplatněna jako náklad v daňovém přiznání 2017. Celkové
výdaje v tomto období byly čerpány ve výši 1.073.906,30 Kč, tj. 4,91 % rozpočtu výdajů po konsolidaci,
největším výdajem rozpočtu jsou výdaje na jarní svoz DNO ze stanovišť a sběrných dvorů členských obcí
společně s úhradou výdajů za projektovou dokumentaci na „C2“ a analýzu cenových poměrů druhotných
surovin. Hospodaření za období leden až květen skončilo schodkem, tj. převahou výdajů nad příjmy ve výši
1.054.042,45 Kč.
Usnesení k bodu 4:
Rada Sdružení vzala výsledky hospodaření Sdružení za uvedené období na vědomí.
Ad 5) Různé
Restrukturalizace účtů Sdružení
Ing. Medáček informoval radu o jednání s ČNB, provozním odborem v Ústí nad Labem – podklady k založení
nového účtu jsou podepsány a připraveny k předání. Na nově zřízený účet budou postupně převedeny
finanční prostředky z rušených běžných a spořicích účtů, s výjimkou účtů v České spořitelně a Komerční
bance. K definitivnímu zrušení účtů bude pravděpodobně potřeba změna podpisových vzorů statutárních
zástupců v jednotlivých bankách.
Příští jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady se bude konat v září – upřesněno pozvánkou.
Dne: 15. června 2018
Zapsal: Procházková L.
Ing. Petr Medáček
předseda rady „SONO“
podepsal
Venuše Digitálně
Venuše Zubáková
Datum: 2018.07.09
Zubáková 15:31:11 +02'00'
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