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. prosince 2017 od 8,30 hodin
Přítomni dle prezenční listiny:
Ing. Medáček Petr, Kimmer Pavel, PaedDr. Patrovská Martina, Procházková Lenka, Vacková Alena, Šuma
Vladimír, Elísek Petr, Hynl Ivo, Urban Vladimír
Omluveni: Tyl Václav, Mgr. Krejza Karel
Hosté: Ing. Bešta Václav, 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 10, bez dalšího jiného návrhu a připomínek.
Pořad jednání po schválení je následující:
1/ Zahájení, kontrola usnesení
2/ Hospodaření Sdružení za období leden – listopad 2017
3/ Rozpočtové opatření č. 3/2017
4/ Převzetí konečné verze společného „POH SONO“
5/ Pověření předsedy k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k nákupu pozemků
6/ Realizace rozložení prostředků na účty jednotlivých bankovních ústavů
7/ Schválení výzvy k nakládání se stavebním odpadem
8/ Informace o jednání k platnosti smluv mezi svozcem a klientem
9/ Doporučení provozovateli kompostárny
10/ Různé, diskuze
a) přijetí obce Lovečkovice – KÚÚK
b) informace Ernst&Young
c) informace o spalovně EMĚ
d) pověření I. Hynl
e) projektová dokumentace „C2“
K bodu 1. Kontrola usnesení rady ze dne 23. 11. 2017
– úkoly průběžně plněny, viz.samostatné body
K bodu 2.a 3.) Informace o hospodaření „SONO“+ rozpočtové opatření č. 3/2017
Zprávu o hospodaření Sdružení za období leden – listopad včetně návrhu rozpočtového provizoria č.3/2017
předložila paní Zubáková. Rada byla seznámena s čerpáním příjmů a výdajů dle jednotlivých odd.par. a
položek včetně odůvodnění čerpání, resp. nečerpání a důvody pro sestavení návrhu rozpočtového opatření
č. 3. – ponížení celkových příjmů i výdajů o 2 900 tis. Kč, po této úpravě bude rozpočet i nadále vyrovnaný
ve výši 12 284 tis. Kč na straně příjmů i výdajů.
Z přiloženého dokumentu je zřejmé, že rozpočtovým opatřením dochází ke změně závazných ukazatelů
rozpočtu, tj. příjmů, běžných výdajů za odd. par. a kapitálových výdajů a to následovně:
- odd. par. 3724 - suma výdajů upravena dle předpokládaného plnění – snížení o 125 tis. Kč
- odd.par. 3725 - suma výdajů upravena dle předpokládaného plnění – snížení o 2 762 tis. Kč, rozpis
rozpočtu upraven u následujících položek 5139, 5194, 5362, 5901, 6121 (PD rekonstrukce cesty ke
kompostárně) a zejména kapitálové položky 6130 – pozemky (přesun do následujících období)
-odd. par. 6310 – suma výdajů upravena dle očekávaného plnění – snížení o 13 tis. Kč, rozpis rozpočtu
upraven u položek 5163 a 5362
- transfery – suma příjmů ponížena v závislosti na očekáváném čerpání výdajů
Usnesení k bodu 2:
Rada bere na vědomí informaci o hospodaření za období leden až listopad 2017
Usnesení k bodu 3:
Rada na základě usnesení členské schůze ČS/2017 k bodu 16 schvaluje předložené a projednané
rozpočtové opatření č. 3/2017. Rozpočtové opatření č. 3/2017 včetně rozpisu rozpočtu je přílohou zápisu.
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K bodu 4. Převzetí úplné verze POH SONO
Ing. Medáček informoval o převzetí konečné verze „POH SONO“ od zhotovitele dne 6. prosince 2017.
Předán byl POH v papírové podobě včetně elektronické podoby na CD se stanovisky KÚÚK. První
je potvrzením, že plán pro období roku 2017-2025 obsahuje všechny předepsané náležitosti a je v souladu
s POH ÚK. Druhé stanovisko se vyjadřuje k posuzování dokumentu z hlediska vlivu na životní prostředí podle
zákona č.100/2001 Sb. – POH SONO, je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10a a 10b zákona, a
proto podléhá posuzování z hlediska jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Požaduje předložení
oznámení koncepce zpracované dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
„POH SONO“ bude „povinným“ členským obcím zasláno prostřednictvím datové schránky k projednání a
schválení přistoupení (ratifikaci) ke společnému plánu v OZ. Obě vyjádření KÚÚK rada doporučuje
konvertovat tak aby měla platnost originálu a mohli je obce přiložit ke schválenému nebo přistoupenému
dokumentu POH města/obce v souladu s usnesením členské schůze ČS/2017 k bodu 11) ze dne 23.
listopadu 2017 a v termínech určených plánem dosáhly stanovených cílů. Závazná část plánu odpadového
hospodářství je závazným podkladem pro činnosti členské obce/města v oblasti odpadového hospodářství a
podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace. O stanovisku z projednání a schválení
zaslaných dokumentů informuje členská obec prostřednictvím datové schránky (ID: iv6cg24).
Členským městům/obcím, která ze zákona neměla povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství,
rada doporučuje, aby se zastupitelstva se zaslaným dokumentem seznámila, vzala na vědomí, případně jej
přijala - dle vlastního uvážení.
Usnesení k bodu 4:
Rada ukládá předsedovi Sdružení zajistit odeslání „POH SONO“ členským městům/obcím, která měla
povinnost plánu i ostatním členským obcím k projednání v zastupitelstvech prostřednictvím datové
schránky. Předání „POH SONO“ proběhne i formou elektronické podoby na CD, poštou s průvodním
dopisem.
Zodpovídá: předseda rady
Termín: ihned
Ad 5) Pověření předsedy k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k nákupu pozemků
Ing. Medáček a V. Šuma informovali radu o pokračujících jednáních, vedoucích k získání pozemků za účelem
realizace záměru projektu MBTÚ-SKO v daném území. Rada doporučuje uzavření smluv o smlouvě budoucí.
Rada pověřuje předsedu sdružení podpisem smluv o smlouvách budoucích na nákup pozemků v dané
lokalitě. Před podpisem těchto smluv budou návrhy předloženy radě sdružení a v projednání budou návrhy
smluv schváleny k podpisu. Smlouvy budou uzavírány na pozemky, které umožní realizaci projektu a budou
utvářet uzavřený prostor. Prvním definitivně projednaným pozemkem je soubor pozemků ve vlastnictví SZ
Slatina.
Usnesení k bodu 5:
Rada schvaluje pověření předsedy k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k nákupu pozemků.
Zodpovídá: předseda rady
Termín: průběžně
Ad 6) Realizace rozložení prostředků na účty jednotlivých bankovních ústavů
Ing. Bešta seznámil radu s návrhem finančního výboru – na bankovních účtech, s výjimkou České spořitelny
a Komerční banky, ponechat jistinu ve výši pojištění vkladů a přebytky deponovat na účtu u ČNB, který je
možné dle informací zřídit bez problémů. Dále FV doporučuje zrušení jednoho z účtu u ČSOB či Poštovní
spořitelně - znamená jedno IČO pouze 1 pojišťovací náhrada. Dalším, nezbytným krokem u všech
peněžních ústavů je zajištění podpisových vzorů pro nové statutární zástupce.
Usnesení k bodu 6:
a)
Rada schvaluje návrh finančního výboru na zřízení účtu u ČNB a pověřuje finanční výbor dalším
„doladěním“ využití volných peněžních prostředků – u jednotlivých bank zjistit nové možnosti
zhodnocení a posoudit nabídky, tyto informace předložit radě k projednání a schválení.
Zodpovídá: předseda FV Ing. Bešta
Termín: průběžně
b)
Rada ukládá předsedovi ing. Petru Medáčkovi a jednatelce paní Lence Procházkové zřízení nových
podpisových vzorů v jednotlivých peněžních ústavech.
Zodpovídá: předseda rady a jednatel
Termín: průběžně
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Ad 7) Schválení výzvy k nakládání se stavebním odpadem
V návaznosti na informace z jednání DR SONO PLUS, s.r.o. v rozpravě k tomuto bodu vystoupil jednatel
společnosti p. Beránek a uvedl, že je třeba hledat řešení, která budou přijatelná pro SONO, tak pro občany
členských obcí. Navrhuje, aby se stavební odpad, který není využitelný pro potřeby skládky – tj. cihly, tašky
a směsi těchto materiálů, deponoval na určeném místě a odvážel do lomu Lafarge. Dle informací vedoucího
lomu je však potřeba splnit dané podmínky, mj. zajistit rozbory v souladu s vyhláškou.
- Rozbor zeminy dle tabulky 10.1 Vyhlášky 294/2005 Sb. – posouzení zeminy pro její opětovné využití nebo odvoz na
deponii
- Rozbor zeminy dle tabulky 10.2 Vyhlášky 294/2005 Sb. – výluhové zkoušky ekotoxicity pro posouzení zeminy pro její
opětovné využití
Požadované rozbory zeminy slouží k určení, zda vykopaná či jinak použitá zemina může být znovu využita na pozemku
či stavbě, nebo jako potvrzení pro příjem zeminy na deponii. Analýza se skládá ze dvou částí, tabulky 10.1 (zkoušky v
sušině) a tabulky 10.2 (ekotoxikologické testy ve vodném výluhu). Pro úplné posouzení jsou potřebné obě tabulky.

Zajištění tohoto rozboru (možná i opakovaně) a vyšší cena za uložení odpadu v lomu se samozřejmě musí
odrazit v nově zkalkulované ceně – zvýšení ceny za likvidaci tavebního odpadu. Podklady o neúspěšných
zkouškách „ekotoxicity“ budou přiloženy k tomuto zápisu, jako doklad o složitosti získání těchto stanovisek.
Materiály dodá jednatel SONO PLUS, s.r.o. pan Libor Beránek.
Doporučení k bodu 7:
Rada v souvislosti s projednávanou problematikou doporučila provozní společnosti SONO PLUS, s.r.o.
následující:
1. Zajištění rozboru stavebního odpadu v souladu s vyhláškou
2. Příjem vyjmenovaného stavebního odpadu umožnit obcím a občanům členských obcí (prokazatelně
s občankou)
3. Zpracování návrhu ceny za příjem stavebních odpadů určených k likvidaci v lomu Lafarge
4. Informace o umístit na stránky skladkasono.cz
5. předložení protokolů o zkouškách ekotoxicity
Zodpovídá: jednatelé společnosti SONO PLUS, s.r.o. Beránek, Hynl
Termín: průběžně
Na základě usnesení členské schůze bude vypracován iniciativní dopis, který bude obsahovat požadavek na
úpravu parametrů procentuálního obsahu toxických látek ve stavebních materiálech, proto aby bylo možno
tyto materiály deponovat a eventuálně ukládat do prostor, které jsou určeny pro skládkování inertního
materiálu. Tento dopis předloží v návrhu nejbližší radě sdružení předseda rady a po schválení bude tento
materiál odeslán prokazatelně (DS, doporučeně atd.) na příslušné instituce (KÚÚK, inspekce životního
prostředí, MŽP, poslancům zastupující náš kraj v horní a dolní komoře PS).
(Ke zpracování tohoto materiálu dodá p. L. Beránek protokoly o neúspěšných zkouškách proplachu inertních
materiálů)
Usnesení k bodu 7:
Rada schvaluje vypracování iniciativního dopisu na změnu parametrů jednotlivých látek ve zjišťovacích
protokolech o ekotoxicitě v inertních materiálech a stavebních odpadech. Návrh iniciativního dopisu
připraví předseda sdružení a předloží tento do jednání rady na schválení a následně bude rozeslán
odpovědným institucím.
Zodpovídá: předseda rady
Termín: nejbližší jednání rady
Ad 8) Informace o jednání k platnosti smluv mezi svozce a klienetem
Ing. Medáček informoval o závěrech jednání s právníkem k platnosti smluv mezi svozcem a klientem a
k dodatkům zajišťující prodloužení platnosti těchto smluv, které svozce zaslal na začátku měsíce na obce.
Tyto smlouvy jsou platné z pohledu OZ s odvoláním na paragraf, který říká, že smlouva uzavřená na dobu
neurčitou se automaticky prodlužuje, pokud jedna ze stran smluvních nepodá výpověď v daném termínu
před ukončením kalendářního roku. Jiná otázka je porušení zákona o veřejných zakázkách, kdy cena služeb
zcela jistě u mnoho smluvních partnerů překročila zákonem definovaný limit pro projednání zakázky
veřejným řízením. Z toho důvodu doporučuje právní zástupce zahájit jednání se svozcem, aby byl dohodnut
jednotný postup pro uzavření nových smluv s respektováním pravidel veřejné zakázky. Tento výběr by mohl
být i společný, ale vyžadovalo by to velice složitou administraci. Alternativní návrh je řada výběrových řízení
s definováním společných podmínek soutěže jednotlivých obcí.
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Usnesení k bodu 8:
Rada ukládá předsedovi rady a doporučuje jednatelům SONO PLUS sjednat schůzku se zástupci svozce a
projednat s nimi postup prodloužení smluv nebo jejich upgrade.
Zodpovídá: předseda rady a jednatelé SONO PLUS
Termín: průběžně
Ad 9) Doporučení provozovateli kompostárny
K této záležitosti nebyly předloženy podrobnosti, které by mohli vézt k jakémukoliv rozhodování, proto rada
sdružení rozhodla, že provozní ředitel bude pokračovat tak, že bude pokračovat provoz kompostárny dle
pravidel současných. Personální záležitost vyřeší provozní ředitel v průběhu zimních měsíců, dle potřeby
střediska kompostárna. Formální náležitosti na provozování kompostárny jako např. IP zajišťuje provozní
ředitel tak, aby mohlo středisko pracovat kontinuálně.
Usnesení k bodu 9 :
Rada doporučuje pokračovat v přípravě prací směřujících k prodloužení IP na kompostárnu od 1. dubna
2018. Současně doporučuje personálně obsadit uvolněné pracovní místo – strojníka pro obsluhu
kompostárny.
Zodpovídá: Beránek, Krycner
Termín: ihned
Ad 10) Různé, diskuze
a) Vstup obce Lovečkovice - Ing. Medáček seznámil radu s vyjádřením KÚÚK, které Sdružení obdrželo jako
odpověď při oznámení aktualizace seznamu členských obcí SONO. Krajský úřad uvedl, že seznam
členských obcí svazku je součástí stanov svazku. Ke změně stanov však může dojít pouze na základě
písemné dohody všech členských obcí, přičemž taková změna stanov musí být schválena zastupitelstvy
všech členských obcí svazku. K zapsání obce Lovečkovice v rejstříku svazků obcí je potřeba doložit
krajskému úřadu originály nebo ověřené fotokopie výpisů z jednání zastupitelstev všech členských obcí
SONO, ze kterých bude zřejmé, že zastupitelstva schválila přistoupení nové obce do Sdružení.
Usnesení k bodu 10a:
Rada ukládá předsedovi Sdružení kontaktovat zástupce krajského úřadu, odbor správních činností a
pokusil se vysvětlit, že Sdružení schválením vstupu obce Lovečkovice na členské schůzi nebyly
porušeny stanovy.
Zodpovídá: předseda rady
Termín: průběžný
b) Ing. Medáček dále informoval o jednání s firmou Ernst&Young za účelem zjištění situace na trhu
s komoditami vytříděnými z komunálních odpadů – dle jejich názoru jsou všechny komodity vhodné ke
spálení.
c) Informace o záměru ČEZ budovat spalovnu odpadu na elektrárně Mělník bude prověřena na výboru pro
životní prostředí na krajském úřadu.
d) Pan Ivo Hynl bude od ledna 2018 neuvolněným členem rady města Bohušovice n.O., usnesením
zastupitelstva je pověřen činností v orgánech SONO za město Bohušovice.
e) Pan Beránek uvedl, že dle informací projektové kanceláře se dokončení projektové dokumentace
pravděpodobně nepodaří dle objednávky a bude nutné termín odložit do ledna 2018 z důvodu
zdravotních problémů odborníka na „vodu“, ostatní dílčí části projektu jsou hotové. Rozpočet počítal
s úhradou těchto výdajů v roce 2017, úhrada faktury v době rozpočtového provizoria může být problém.
Usnesení k bodu 10e:
Rada souhlasí s prodloužením termínu na zhotovení projektové dokumentace na C2 – čerpání
skládkových vod a doporučuje sjednat prodlouženou dobu splatnosti faktury v návaznosti na možnosti
rozpočtového provizoria, případně sjednat úhradu až po schválení rozpočtu na rok 2018 (duben).
Příští jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady se uskuteční dne 16. února 2018 od 8,30 hodin
v zasedací místnosti provozní budovy na skládce.
Dne: 15. prosince 2017
Zapsal: Libor Beránek, jednatel

Libor
Beránek

Digitálně podepsal
Libor Beránek
Datum: 2018.01.08
12:48:02 +01'00'

Ing. Petr Medáček
předseda rady „SONO“
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