Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice
Datum: 16. února 2018 od 7,30 hodin
Přítomni dle prezenční listiny:
Ing. Medáček Petr, Kimmer Pavel, Procházková Lenka, Šuma Vladimír, Elísek Petr, Hynl Ivo, Urban Vladimír,
Tyl Václav
Omluveni: Mgr. Krejza Karel, PaedDr. Patrovská Martina, Vacková Alena
Hosté: Beránek Libor
Místo: zasedací místnost provozní budovy na skládce „SONO“ na adrese výše uvedené
Předsedající: Ing. Petr Medáček, předseda Rady
Jednání Rady zahájil předsedající Ing. Petr Medáček, schválení níže uvedeného programu dle pozvánky,
s upřesněním bodu 6, bez dalšího jiného návrhu a připomínek.
Pořad jednání po schválení je následující:
1/ Zahájení, kontrola usnesení
2/ Hospodaření Sdružení za rok 2017
a) Závěrečný účet – návrh
b) Zpráva auditora
c) Účetní závěrka + výkazy
d) Zpráva o výsledku inventarizace
3/ Návrh rozpočtu na rok 2018, aktualizace rozpočtového výhledu
4/ Info k nakládání se stavebním odpadem
5/ Informace k projektu nakládání s komunálními odpady od roku 2024
6/ Různé, diskuze
a) Cenová nabídka Ernst&Young
b) Smlouva Audit 2018
c) projektová dokumentace „C2“
d) stanovisko k aktualizaci seznamu členských obcí
e) informace k POH „SONO“

Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 15. 12. 2017
– úkoly průběžně plněny, bod 4,7 a 10 a) viz. samostatné body
- bod 6 – restrukturalizace bankovní účty a nové podpisové vzory – úkol trvá
- bod 7 – dopis stavební odpady - úkol trvá
- bod 8 – schůzka se zástupci svozce – úkol trvá
Ad 2) Informace o hospodaření „SONO“
a, b) Návrh závěrečného účtu za rok 2017 + zpráva auditora
Pí. Zubáková seznámila členy rady s návrhem Závěrečného účtu za rok 2017, zejména s výsledky
hospodaření Sdružení za rok 2017 z hlediska naplnění rozpočtu příjmů a výdajů dle jednotlivých položek.
Hospodaření za rok 2017 skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 3.738.401,67 Kč. Rozpočtové příjmy
byly naplněny na 103,45 % (nerozpočtován příjem třetího částečného rozvrhu z pohledávek Union banky –
290 tis.Kč), výdaje vyčerpány na 73,01 % upraveného rozpočtu – realizované celkové výdaje byly o 3 315
tis.Kč nižší oproti rozpočtu, z této částky připadá 370 tis. Kč na nevyčerpané kapitálové výdaje (termín
dokončení projektové dokumentace „C2“ únor 2018). U běžných výdajů na chod sdružení nedošlo
k významným rozdílům, s výjimkou pol. 5169 – nákup ostatních služeb, kde byla rozpočtována tzv. „topná
zkouška “ (2,7 mil.Kč), ta bude nakonec realizována až v roce 2018. K výši čerpání výdajů ve vazbě na
rozpočtové provizorium 2018 se ve zprávě z průběžné kontroly účetnictví vyjádřil i auditor – do 1/12 je
nutné započíst i započaté investiční akce! Rozpočet Sdružení na rok 2017 byl sestaven podle návrhů
finančního výboru a rady, byl projednán a schválen na jarní členské schůzi dne 27. dubna 2017 jako
vyrovnaný. Jako závazné ukazatele byly stanoveny nedaňové příjmy a přijaté transfery, běžné výdaje dle
odd., par. a kapitálové výdaje jmenovitě na jednotlivé akce (rozšíření skládky, část „C1“, projektová
dokumentace na „C2“ – odvodnění skládky, rekonstrukce komunikace ke kompostárně a nákup pozemků).
V průběhu roku byl rozpočet upravován třemi rozpočtovými opatřeními (15. 9., 23. 11. a 15. 12.) – ta se
týkala zejména výdajů na investice, následně došlo i ke snížení příjmové strany rozpočtu a to tak, aby
zůstala zachována jeho vyrovnanost.
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Výsledky hospodaření sdružení za rok 2017 a zejména ukončení dvou dlouhodobých termínovaných vkladů
se projevilo nárůstem finančních prostředků na běžných účtech o 23 738 401,67 Kč. Rada byla dále
seznámena s ostatními body závěrečného účtu – s přehledem majetku, který byl odsouhlasen inventarizační
komisí při fyzické inventuře majetku a sepsán v závěrečné zprávě, vyúčtováním finančních vztahů
k rozpočtům obcí (pouze členské příspěvky) a se zprávou nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření
svazku v roce 2017, závěr bez chyb a nedostatků.
Bod XI. Ostatní závěrečného účtu doplňuje podrobnější informace k rozpočtu a jeho změnám v průběhu
období, ke skutečnému plnění rozpočtu a jsou zde také uvedeny údaje o schválení účetní závěrky a
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 včetně návrhů na převody finančních prostředků z účtu
hospodářské činnosti pro zajištění příjmové strany rozpočtu pro rok 2018.
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bude zaslán společně
s pozvánkou na jednání členské schůze ke zveřejnění na internetových stránkách jednotlivých členských
obcí, pro potřeby zveřejnění na úředních deskách členských obcí je závěrečný účet zpracován v užším
rozsahu.
Usnesení k bodu 2 a, b:
Rada Sdružení bere na vědomí předložené dokumenty a doporučuje členské schůzi „schválení
celoročního výsledku hospodaření Sdružení za uvedené období bez protestu“. Rada ukládá návrh
Závěrečného účtu „SONO“ včetně zprávy auditora zaslat ke zveřejnění členským obcím společně
s pozvánkou na jednání členské schůze, která se bude konat dne 26. dubna 2018.
Zodpovídá: Předseda a jednatel Rady Sdružení
Termín: březen/duben 2018
c) Účetní závěrka za rok 2017
Pí. Zubáková informovala radu o organizaci činností při schvalování účetní závěrky, které jsou určeny vnitřní
směrnicí v souladu s vyhláškou č. 220/20163 Sb. a stanovami Sdružení. Vzhledem k tomu, že významné
dokumenty k závěrečnému účtu jsou využitelné i při posuzování věrného a poctivého obrazu účetní závěrky
a naopak údaje z účetní závěrky jsou využitelné pro posouzení hospodaření Sdružení, jsou předkládány tyto
dokumenty k projednání najednou.
Rada byla seznámena s účetní závěrkou sestavenou k datu 31. 12. 2017, tj. s výkazem zisku a ztráty,
rozvahou a přílohou účetní závěrky včetně porovnání výsledků hospodaření s minulým obdobím.
Kontrolní výbor podrobně zkoumal použité kontrolními postupy a zvolené metody kontroly uzávěrkových
prací, provedl kontrolu výkazů za uvedené období a dalších dokumentů, které jsou nezbytné pro posouzení
účetní závěrky (inventarizační zápis, zpráva auditora). Své závěry kontrolních zjištění a doporučení shrnul ve
zprávě pro radu Sdružení a doporučil radě účetní závěrku schválit - závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace, existuje nízké riziko, že závěrka obsahuje významné nesprávnosti a
současně doporučil schválit připravený návrh na rozdělení zisku a převody finančních prostředků. Doporučil
také, stejně jako v loňském roce, zapracovat do návrhu usnesení jarní členské schůze delegování pravomoci
Radě k rozdělení a schválení hospodářského výsledku za rok 2018. Protokol o schvalování účetní závěrky
podepsalo 8 přítomných členů rady (celkový počet 11 členů).
Usnesení k bodu 2 c:
1. Rada Sdružení, na základě doporučení finančního výboru a výroku auditora, schvaluje účetní závěrku
sestavenou k 31. 12. 2017.
2. Rada Sdružení schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 2 137 001,53 Kč, který je
tvořen výsledkem hospodaření hlavní činnosti (ztráta 401.581,15 Kč) a výsledkem hospodářské činnosti (zisk
2.538.582,68 Kč) takto:
- úhrada ztráty hlavní činnosti,
- převod zisku na účet 432 - nerozdělený zisk minulých období.
3. Rada Sdružení schvaluje a doporučuje členské schůzi ke schválení převody finančních prostředků
z bankovního účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet ve výši
3.1. zisku hospodářské činnosti za rok 2017
3.2. odpisů uplatněných v účetnictví za rok 2017 – 5.163.531,-Kč
3.3. volných finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti k sestavení vyrovnaného rozpočtu
4. Rada po projednání schvaluje návrh na usnesení členské schůze - delegování pravomoci k rozdělení
hospodářského výsledku za účetní rok 2018 jako nedílné součásti schvalování účetní závěrky.
Zodpovídá: Předseda a jednatel Rady Sdružení
Termín: duben 2018
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d) Zpráva inventarizační komise
Členka inventarizační komise pí. Procházková přednesla zprávu o výsledcích řádné inventarizace za rok
2017. V závěru zprávy bylo konstatováno, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona
563/1991 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a příkazem předsedy Sdružení ze dne 24. 11. 2017 a že skutečný
stav majetku zjištění při fyzické inventuře dne 15. 12. 2017 souhlasil se stavem vykázaném v evidenci
majetku, také porovnáním účetní stavu k 31. 12. 2017 a doložených dokladů nebyly zjištění žádné
inventarizační rozdíly. Z uvedených důvodů nebylo nutné přijímat žádná opatření k odstranění nedostatků.
Rada bere zprávu o provedené inventarizaci na vědomí.
Bez usnesení, rada bere na vědomí.
Ad 3) Návrh rozpočtu na rok 2018, aktualizace rozpočtového výhledu do roku 2021
Pí. Zubáková představila návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 – vyrovnaný rozpočet ve výši 15.868 tis. Kč
bude zajištěn převodem volných finančních prostředků z bankovního účtu hospodářské činnosti. V rozpočtu jsou
kromě běžných, pravidelně se opakujících, výdajů rozpočtovány i následující výdaje – projektová dokumentace a
EIA k projektu nakládání s komunálními odpady, provedení topné zkoušky k uvedenému záměru, projektová
dokumentace na „C2“ – odvodnění skládky včetně částečné realizace akce a nákup pozemků. Součástí
dokumentu k návrhu rozpočtu jsou rovněž aktualizované údaje rozpočtového výhledu do roku 2021.
Usnesení k bodu 3:
Rada bere na vědomí předložený návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 včetně aktualizovaných údajů
rozpočtového výhledu do roku 2021 a doporučuje ho členské schůzi ke schválení. Rada ukládá dokument
předložit členským obcím ke zveřejnění.
Zodpovídá: Předseda a jednatel Rady Sdružení .
Termín: duben 2018
4) Info k nakládání se stavebním odpadem
Jednatel provozní společnosti p. Beránek informoval radu o krocích, které vedou k zajištění úkolů z minulé
řady, tj. zajistit pro občany a členské obce možnost likvidace stavebních odpadů. Stavební odpad, který
nebude využitelný pro potřeby skládky – tj. cihly, tašky a směsi těchto materiálů, se bude deponovat, drtit a
následně odvážet, za podmínek určených, do lomu. Důležitou podmínkou, kterou je potřeba splnit je
získání rozborů v souladu s vyhláškou. Od minulé rady byly provedeny celkem 2 pokusy (od počátku již 4) za
účelem získání pozitivního protokolu o zkoušce – první rozbor neprošel (vysoké hodnoty As), další pokus je
v pořádku. Po zpracování kalkulace na cenu za příjem a likvidaci stavebních odpadů v lomu a zajištění
příslušné dokumentace budeme informovat na internetových stránkách.
Zodpovídá: jednatelé společnosti SONO PLUS, s.r.o. Beránek, Hynl
Termín: do konce března 2018
5) Informace k projektu nakládání s komunálními odpady od roku 2024
Rada Sdružení vzala na vědomí informace o postupu projektu nakládání s odpady v litoměřickém okrese po
roce 2024. Byla podána informace o jednání ve věci odkupu pozemků v k.ú. Čížkovice v blízkosti
cementárny Lafarge Cement. V tuto chvíli je dojednán prodej na základě smlouvy o smlouvě budoucí na
pozemky o rozloze cca 7 000m2. K realizaci celkového projektu je nutné zajistit nákup minimálně 15000 m2
včetně příjezdové komunikace.
Dále byla podána informace o vývoji pravidel „POH ÚK“ a byla zahájena jednání s „EMĚ“ ve vlastnictví ČEZ a
spalovnou Komořany UE. Tato jednání se zabývají hlavně vymezením svozového území odpadů a konzultace
tvorby ceny komunálního odpady na bráně technologického zařízení na nakládání s odpady. Zástupci
Sdružení se setkali s představiteli BP Teplice a byly dojednány vstupní podmínky pro tvorbu společného
projektového česko-polského týmu tak, aby bylo možné polskou technologii nastavit na podmínky české
ekonomiky, techniky, environmentálního projednání atd. Dále trvá úkol zajištění povolení vývozu a dovozu
SKO a vyseparovaných složek pro zkoušku spalitelnosti.
Rada Sdružení se zabývala také výzvou asociace odpadových organizací o podpisu a přijetí usnesení za
snížení progrese nárůstu poplatků za uložení odpadu do země v období 2018 – 2023. Rada Sdružení
doporučuje členským obcím, aby navržené usnesení, které obdržely od SMS, v zastupitelstvu vzali na
vědomí a nepřipojovali se k této výzvě, protože postup zmrazení poplatku za uložení odpadu do země by
mohl vézt k nečinnosti v oblasti zpracování odpadu po roce 2023 a následně by mohla nastat prudká změna
ceny při nesystémovém řešení nakládání s odpadem. Tato situace by mohla nastat i při absenci řešení
problému nakládání s odpadem po roce 2023. Ve druhé variantě doporučujeme, aby obce doplnily návrh
usnesení SMS o dodatek, ve kterém by se schválilo zpomalení progrese poplatku za uložení odpadu do
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země pouze pro provozovatele skládek, kteří prokazatelně řeší systémově technologii na zpracování
odpadu po roce 2023 a nespoléhají se na náhodné vyřešení problému, případně na verzi odvozu odpadu do
spaloven v SRN.
6) Různé
a) Cenová nabídka Ernst&Young, s.r.o.
Ing. Medáček informoval radu o předložené nabídce firmy Ernst&Young na zpracování analýzy cenových
poměrů druhotných surovin za účelem zjištění situace na trhu s komoditami vytříděnými z komunálních
odpadů (plasty, papír, sklo). Studie bude mít následující členění: analýza vývoje cen druhotných surovin
v kontextu Evropy, analýza dopadu omezení dovozu odpadů do Číny na evropský trh, objem přeshraničního
prodeje druhotných surovin z/do ČR a analýza cenové závislosti mezi prvotní surovinou, vytříděným
materiálem a surovinou připravenou pro opětovné použití (granulát). Cena za vypracování studie je 189
tis.Kč bez DPH.
V cenové nabídce nejsou zahrnuty náklady na získání tržních cen prodeje druhotných surovin/odpadů.
Vzhledem k autorským právům, si bude muset přístup k těmto datům pořídit přímo sdružení SONO v ceně
325 € na 3 měsíce, případně 930 € na 12 měsíců .
Usnesení k bodu 6a:
Rada SONO schválila nabídku firmy Ernst&Young, s.r.o. na zpracování analýzy vývoje cen druhotných
surovin v rozsahu cenové nabídky s tím, že bude použita databáze cen surovin odpadů s profilem na 12
měsíců, tj. za 930 EUR. Rada pověřuje předsedu k podpisu předložené smlouvy.
b) Smlouva audit
Ing. Medáček předložil k projednání a odsouhlasení smlouvu o provedení přezkoumávání hospodaření
dobrovolného svazku v roce 2018 společnosti LN-AUDIT, s.r.o.
Usnesení k bodu 6b:
Rada schvaluje pověření předsedy k podpisu předložené smlouvy o provedení přezkoumávání
hospodaření „SONO“ v roce 2018 se společností LN-AUDIT, s.r.o.
Zodpovídá: předseda rady
Termín: ihned
c) Projektová dokumentace „C2“
P. Beránek uvedl, že dle informací projektantů společnosti B-PROJEKTY Teplice je projektová dokumentace
na odvodnění skládky pomocí přečerpávání připravena k předání a bude připravena fakturace
s prodlouženou dobou splatnosti. Rada konstatovala, že je nutné zahájit projednání projektové
dokumentace na část skládky „C2“ – odvodnění a přemístění jímky skládkových vod.
Zodpovídá: Ing. Medáček, Beránek
Termín: duben 2018
d) Stanovisko k aktualizaci seznamu členských obcí
Ing. Medáček informoval radu o osobním jednání na KÚÚK k problematice aktualizace seznamu členských
obcí „SONO“ po přijetí obce Lovečkovice do Sdružení. Doložení souhlasných stanovisek všech
zastupitelstev, které KÚÚK požaduje, je neoprávněným požadavkem z titulu zákona o obcích, je to nástroj
tak přísný, že by paralyzoval činnost většiny dobrovolných svazků obcí. V následném dopise Ing. Medáček
popsal naše připomínky k zaslanému stanovisku ze dne 11. 12. 2017 a požádal krajský úřad o vyjádření
k připomínkám a přehodnocení svého původního stanoviska. Současně vyjádřil připravenost k diskuzi na
toto téma s dotčenými osobami.
Bez usnesení, rada bere na vědomí.

e) Informace ke schvalování „POH SONO“
Plán odpadového hospodářství „SONO“ byl všem členským obcím zaslán prostřednictvím datové schránky
v prosinci 2017. Z důvodu množících se dotazů ohledně schvalování tohoto dokumentu uvádíme následující
doporučení:
Obce, které mají povinnost vytvářet POH s ohledem na množství vygenerovaného odpadu, by měly
v zastupitelstvech ratifikovat, popřípadě přijmout za své, připojení se k „POH SONO“ a přijmout tak
povinnosti plynoucí ze schvalovaného dokumentu. O připojení se k dokumentu a schválení usnesení
o připojení se v zastupitelstvu obce by měla daná obec podat informaci do datové schránky nebo písemně
na adresu Sdružení.
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Ostatní obce, kterým neplyne povinnost tvorby POH ze zákona, mohou postupovat dle pokynů výše
uvedených nebo po seznámení se s dokumenty vzít na vědomí - dle vlastního uvážení. Přesto, že nemají
povinnost se k dokumentu připojit, rada sdružení připojení doporučuje. Tato stanoviska budou deklarovat
jednotnost členů SONO v postupu příprav na způsoby nakládání s odpadem po roce 2023.
Příští jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady se uskuteční dne 26. dubna 2018 od 12,00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Bohušovicích nad Ohří. Ve stejný den se koná od 14 hodin členská
schůze SONO.
Dne: 16. února 2018
Zapsal: Procházková L.
Ing. Petr Medáček
předseda rady „SONO“

podepsal
Venuše Digitálně
Venuše Zubáková
Datum: 2018.03.05
Zubáková 16:10:27 +01'00'
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