Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice
Datum: 26. dubna 2018 od 12,00 hodin
Přítomni dle prezenční listiny:
Ing. Medáček Petr, Kimmer Pavel, Procházková Lenka, Šuma Vladimír, Elísek Petr, Hynl Ivo, Urban Vladimír,
Tyl Václav, Mgr. Krejza Karel, PaedDr. Patrovská Martina, Vacková Alena
Omluveni: Hynl Ivo
Hosté: Beránek Libor, Ing. Bešta V.
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Bohušovicích nad Ohří na adrese Husovo náměstí 42
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/
5/
6/

Příprava členské schůze
Info k nakládání se stavebním odpadem
Informace k projektu nakládání s komunálními odpady od roku 2024
Informace k zadávacímu řízení „C2“
Různé, diskuze
a) Dodatek smlouvy ke svozu DNO z členských obcí
b) Změny v bankovních účtech

Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 16. 2. 2018
– úkoly průběžně plněny, bod 4, 5 a 6 a, c) dnes samostatné body
Ad 2) Příprava členské schůze
Pozvánka s podklady pro jednání členské schůze byly odeslány dne 6. dubna 2018 členským obcím ke
zveřejnění. Úplné znění všech dokumentů bylo zveřejněno na stránkách www: skládkasono.cz, sekce
Sdružení.
Zaslaný rozpočet Sdružení na rok 2018 by bylo vhodné doplnit plánovanými převody finančních prostředků
z rozpočtových účtů na účet v ČNB přímo na členské schůzi doplňujícím návrhem k rozpočtu. Položky 4134 a
5345 jsou konsolidační a proto celkové příjmy a výdaje po konsolidaci zůstanou dle návrhu nezměněny –
příjmy ve výši 13 711 tis. Kč a výdaje ve výši 21 895 tis. Kč, schodek rozpočtu 8 184 tis.Kč.
Rada byla rovněž seznámena s dodržováním pravidel rozpočtového provizoria, tj. s přehledem výdajů za
první 3 měsíce roku. Skutečné výdaje za sledované období dosáhly výše cca 141 tis. Kč. Na položku 5362
byla zaúčtována vratka DPH (akce „cesta ke kompostárně“) a tím se celkové výdaje dostaly do „červených
čísel“ v celkové výši – 35 289,57 Kč. Lze tedy konstatovat, že zásady rozpočtového provizoria (1/12
celkových ročních výdajů rozpočtu roku 2017) byly dodrženy.
Usnesení k bodu 2 a, b:
Rada Sdružení bere na vědomí informaci o doplnění rozpočtu na rok 2018 a kontrole zásad rozpočtového
provizoria a doporučuje členské schůzi ke schválení.
Ad 3) Info k nakládání se stavebním odpadem
Jednatel provozní společnosti p. Beránek informoval radu o krocích, které vedly 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 nebo směsi stavebních materiálů, se od 22. března
2018 deponuje na vyhrazeném místě, drtí a následně se bude odvážet do sousedícího lomu Lafarge.
Podařilo se nám získat rozbor v souladu s vyhláškou, s krajským úřadem vyřešit administraci odpadu, nově
byla také stanovena cena za příjem a likvidaci stavebních odpadů – do ceny (340,- Kč/t) se promítla
samozřejmě cena za likvidaci v „lomu Lafarge“ a naše náklady na drcení, manipulaci a odvoz do lomu.
Příslušná dokumentace – základní popis odpadu bude zpracován při prvním návozu stavebního odpadu do
lomu.
Zodpovídá: Beránek L., Krycner V.
Termín: průběžně
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Ad 4) Informace k projektu nakládání s komunálními odpady od roku 2024
Rada Sdružení vzala na vědomí další 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 7 000 m2. Při jednání s vedením cementárny Lafarge byla
dojednána záležitost dlouhodobého pronájmu souvisejícího pozemku a přístupové komunikace s tím, že
průjezdná komunikace musí být zachována pro případy opravy příjezdního mostu nebo řešení krizové
situace. Tato komunikace musí zůstat průjezdná i pro případ následného dlouhodobého užívání a realizace
projektu MBTÚ. Místostarosta města Lovosice pan Šuma byl vyzván k uskutečnění jednání majitelů (rodina
Carových) sousedních pozemků předpokládaného záměru, aby bylo možno dojednat podmínky případného
prodeje dotčených pozemků.
Předseda sdružení vypracuje zprávu o záměru realizace MBTÚ pro jednání rady a zastupitelstva
obce Čížkovice tak, aby bylo možné tyto záležitosti projednávat v současném zastupitelstvu obce
v dostatečném předstihu před komunálními volbami 2018.
Dále Ing. Medáček informoval radu o závěrech zpracované analýzy cenových poměrů druhotných
surovin za účelem zjištění situace na trhu s komoditami vytříděnými z komunálních odpadů (plasty, papír,
sklo), kterou zpracovala firma Ernst&Young.
Předseda sdružení a jednatel SONO PLUS, s.r.o. se zúčastnili jednání na technickém oddělení FCC ČR
Praha. Na tomto jednání zástupci FCC potvrdili zájem o spolupráci na projektu MBTÚ a požádali zástupce
SONO o sjednání schůzky v polské Bioelektře tak, aby se zástupci společnosti mohli technicky a organizačně
zapojit do přípravy projektové a předprojektové činnosti. Představitelé SONO, na základě výsledků studie
Ernst&Young, otevřeli otázku možnosti zpracování materiálů z primární separace s ohledem na kapacitu
třídící linky a na zásadní rozdíly v prodejních cenách vyseparovaných komodit v závislosti na kvalitě
vyseparované komodity a jejich následné čistoty.
Usnesení k bodu 4:
a)
Rada SONO bere na vědomí analýzu firmy Ernst&Young, s.r.o. o vývoji cen druhotných surovin.
Dále bere na vědomí informace o schůzce s FCC ČR Praha a dlouhodobém pronájmu pozemků
v zamýšleném území.
b)
Rada ukládá předsedovi rady vytvoření zprávy o záměru MBTÚ obci Čížkovice.
Zodpovídá: ing. Petr Medáček
Termín: červen 2018
Ad 5) Informace k zadávacímu řízení na „C2“
Předseda rady Ing. Petr Medáček seznámil radu s připraveným návrhem zadávacího řízení k projektu
nakládání se skládkovými vodami pomoci čerpání dle projektové dokumentace, kterou zpracovaly BPROJEKTY Teplice. Zadávací dokumentaci v návrhu připravila Ing. Harantová a rada upravila podmínky
kvalifikačních předpokladů, hlavně v otázkách počtu referenčních staveb, autorizovaných pracovníků
k jednotlivým profesím a zkušenosti dodavatele s naprojektovanou technologií hydroizolace dna nádrže.
Pověřuje předsedu přenosem těchto změn do zadávací dokumentace a zajištění uveřejnění na Profilu
zadavatele
Usnesení k bodu 5:
Rada pověřuje ing. Petra Medáčka k předání informací o změnách podmínek výběrového řízení na část
„C2“ ing. Harantové a zajištění uveřejnění veřejné zakázky na Profilu zadavatele.
Zodpovídá: Ing. Medáček P., Procházková L.
Termín: ihned
Ad 6/ Různé
a) Restrukturalizace účtů Sdružení
S návrhem finančního výboru na restrukturalizaci účtů seznámil radu předseda výboru Ing. Václav Bešta.
Vzhledem k propastně nízkému úročení, které je mnohdy nulové, ba naopak platí se pouze poplatky za
vedení účtů, doporučuje FV zrušení všech běžných i spořicích účtů, s výjimkou účtů v České spořitelně a
Komerční bance a přesun prostředků z ostatních účtů do ČNB.
Usnesení k bodu 6a:
Rada schvaluje zrušení běžných a spořicích účtů dle návrhu finančního výboru, zřízení účtu v České
národní bance a přesun finančních prostředků ze zrušených účtů na nově zřízený účet.
Zodpovídá: předseda rady, jednatelka
Termín: ihned
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b) Dodatek smlouvy ke svozu DNO z členských obcí
V návaznosti na zapsání obce Lovečkovice do seznamu členských obcí je nezbytné doplnit také smlouvu na
svoz nebezpečných odpadů z členských obcí s firmou FCC BEC, s.r.o. Do přílohy dodatku je doplněno
celkem 13 stanovišť (obec Lovečkovice + 12 místních částí), celkový počet stanovišť tak bude 223.
Usnesení k bodu 6b:
Rada schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o svozu nebezpečných odpadů a pověřuje předsedu k podpisu
předloženého dodatku smlouvy.
Zodpovídá: předseda rady
Termín: ihned

Příští jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady se uskuteční dne 15. června 2018 od 8,30 hodin
v zasedací místnosti provozní budovy na skládce.
Dne: 26. dubna 2018
Zapsal: Procházková L.
Ing. Petr Medáček, v.r.
předseda rady „SONO“

podepsal
Venuše Digitálně
Venuše Zubáková
Datum: 2018.05.11
Zubáková 13:33:44 +02'00'
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