ZÁPIS
o průběhu jednání řádné členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707, se
sídlem Čížkovice, část obce Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice. Sdružení je zapsáno v Rejstříku
svazků obcí, vedeném Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 3/1994-SDRUŽENÍ (OkÚ
Litoměřice), dále jen „SONO“.
Ad 1/ Řádné zasedání členské schůze sdružení obcí „SONO“, bylo svoláno jednatelkou a předsedou
Sdružení v souladu s ustanovením oddílu IX. Orgány Sdružení a jejich pravomoci dle Stanov sdružení
na den 26. 4. 2018 od 14.00 hod do společenského sálu Radnice v Bohušovicích nad Ohří s tímto
programem jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení, kontrola usnesení minulé členské schůze
Volba orgánů členské schůze – návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Změna v kontrolním výboru „SONO“
Informace z jednání rady od poslední členské schůze
Informace k „POH SONO“
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy auditora
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 + aktualizace rozpočtového výhledu
Informace o čerpání výdajů za období rozpočtového provizoria k 31. 3. 2018
Informace k záměru nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
Informace z provozu zařízení „SONO“
Informace k nakládání se stavebním odpadem
Různé, diskuze
Závěr

Pozvánka s programem – příloha zápisu č. 1
Zahájení členské schůze
Jednání zahájil v 14,05 hodin předsedající Ing. Petr Medáček, předseda Rady Sdružení, přivítáním
všech přítomných. Konstatoval, že členská schůze je schopna se usnášet, neboť dle prezenční listiny
je přítomno 36 zástupců členských obcí s právem hlasovat z celkového počtu 92 členů (účast dle
stanov min. 30% všech členů – hlasovací kvórum činí min. 28). Čtyři zástupci členských obcí byli řádně
omluveni – Ploskovice, Brňany, Klapý a Chodovlice. Členská schůze byla schopna se usnášet po celou
dobu zasedání. Prezenční listina – příloha zápisu č. 2.
Předseda rady Sdružení Ing. Medáček provedl kontrolu usnesení z minulého jednání členské schůze.
Po vysvětlení k jednotlivým usnesením bylo možno konstatovat, že tato usnesení jsou průběžně
plněna a jsou, dle pozvánky, předmětem samostatných bodů dnešního jednání.
Ad 2/ Volba orgánů členské schůze
Předsedající přistoupil k volbě orgánů členské schůze:
Do návrhové komise byli navrženi:
PaedDr. Martina Patrovská (Třebenice), Ing. Jana Holá (Libochovice) a Hana Rožcová (Terezín)
Hlasování: pro 36 hlasů, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Na ověřovatele zápisu byli navrženi:
Alena Vacková (Žalhostice) a Luboš Tydlitát (Martiněves)
Hlasování: pro 36 hlasů, proti 0, zdrželi se hlasování 0
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Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 2 – členská schůze zvolila:
- návrhovou komisi ve složení PaedDr. Martina Patrovská, Ing. Jana Holá a Hana Rožcová
- ověřovatele zápisu Alenu Vackovou a Luboše Tydlitáta.

Zapisovatelem pro pořízení zápisu z jednání členské schůze je určena paní Venuše Zubáková,
zaměstnanec společnosti SONO PLUS, s.r.o.
Ad 3/ Schválení programu členské schůze
Předsedající Ing. Petr Medáček přednesl program jednání členské schůze dle zaslané pozvánky. Nikdo
z přítomných nevznesl návrh na doplnění či změnu programu. Následně bylo hlasováno o programu jednání.
Hlasování o schválení programu: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Program jednání členské schůze byl schválen tak, jak je shora uvedeno.

Ad 4/ Změna v kontrolním výboru „SONO“
Předsedající Ing. Petr Medáček předložil ke schválení návrh obce Siřejovice na výměnu člena kontrolního
výboru po mimořádných komunálních volbách v obci. V souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 67, které
se konalo dne 20. 4. 2018, je za člena výboru navržena místostarostka obce, paní Drahomíra Jelínková.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 35, proti 0, zdrželi se hlasování 1.
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 4:
Členská schůze „SONO“ schvaluje Drahomíru Jelínkovou za člena kontrolního výboru „SONO“. Usnesení OZ
obce Siřejovice ze dne 20. 4. 2018 je přílohou zápisu č. 3.

Ad 5/ Informace z jednání rady Sdružení od poslední členské schůze
Předsedající Ing. Petr Medáček přednesl zprávu o činnosti Rady „SONO“ za období od minulé členské schůze.
Předseda především uvedl, že kromě kontrol hospodaření, účetní závěrky a rozpočtu, se Rada intenzívně
zabývá přípravou projektu technologie na mechanicko-biologicko-tepelnou úpravu směsného komunálního
odpadu, rovněž také Plánem odpadového hospodářství „SONO“. Podrobněji viz následující body.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 5:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci předsedy o činnosti rady Sdružení za uplynulé období
od minulé členské schůze.
Ad 6/ Informace k „POH SONO“
Jednatelka Sdružení paní Lenka Procházková členskou schůzi připomněla historii vzniku společného Plánu
odpadového hospodářství (POH SONO). Důležitými mezníky byla 2 vyjádření krajského úřadu. První z řady bylo
vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém KÚÚK konstatoval, že výše uvedený plán
obsahuje všechny předepsané náležitosti a je v souladu s POH Ústeckého kraje na období 2017 – 2025,
součástí vyjádření je i souhrn cílů a opatření výše uvedeného dokumentu. Druhým dokumentem je vyjádření
odboru životního prostředí a zemědělství k plánu POH „SONO“ ve vztahu k posuzování vlivů na životní
prostředí. Dle tohoto dokumentu koncepce podléhá zpracování posouzení koncepcí na životní prostředí
autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb. Na konci prosince bylo „POH SONO“ prostřednictvím datové
schránky zasláno všem obcím. Z důvodu množících se dotazů ohledně schvalování tohoto dokumentu uvedla
následující, radou schválená, doporučení:
Obce, které mají povinnost vytvářet plán odpadového hospodářství s ohledem na množství vygenerovaného
odpadu, by měly v zastupitelstvech projednat a schválit přistoupení ke společnému plánu (ratifikovat) a
přijmout tak povinnosti plynoucí ze schvalovaného dokumentu.
Ostatní členská města/obce, která ze zákona neměla povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství,
mohou postupovat dle pokynů výše uvedených nebo po seznámení se s dokumenty vzít na vědomí - dle
vlastního uvážení. Přesto, že nemají povinnost se k tomuto dokumentu připojit, rada sdružení připojení
doporučuje.
V obou případech je nutné o této skutečnosti informovat sdružení prostřednictvím datové zprávy formou
„usnesení OZ“ nebo výpisu z tohoto jednání nebo písemně na adrese Sdružení. Tato stanoviska budou
deklarovat jednotnost členů „SONO“ v postupu příprav na způsoby nakládání s odpadem po roce 2023.
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Součástí POH je i požadavek (str. 8) na jednotlivé členské obce na poskytnutí kopie hlášení o produkci nakládání
s odpady zasílané do ISPOP. Tím by měl být vytvořen základní přehled o nakládání s odpady a možnosti
rámcové kontroly plnění cílů POH „SONO“.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 6:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci jednatelky k Plánu odpadového hospodářství „SONO“.
Ad 7/ Zpráva finančního výboru
Slova se ujal Ing. Václav Bešta a přednesl zprávu o činnosti finančního výboru, který se za období od minulé
členské schůze sešel 2x a to 9. 2. a 24. 4. 2018. Členové FV kontrolovali závěrečný účet v návaznosti na plnění
rozpočtu příjmů a výdajů, prověřili výsledky inventarizace, zkontrolovali postupy při sestavení účetní závěrky
včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, seznámili se s výkazy účetní závěrky a připravil
předložený návrh rozpočtu. Členové výboru se také zabývali problematikou běžných a spořicích účtů a
termínovaných vkladů a doporučili Radě vzhledem k nízkému úročení účtů zrušení účtů s výjimkou účtů
v České spořitelně a Komerční bance a využití účtu u ČNB. Zpráva finančního výboru je přílohou zápisu č. 4.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 7:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu finančního výboru Sdružení za období od poslední členské
schůze.
Diskuze:
Pí. Jelínková (Siřejovice): Co je spalitelná zkouška?
Odpověď Ing. Medáček: Některé složky odpadu, které jsou z velké části biologického původu, tedy
obnovitelné zdroje jsou z ohledem na znečištění z šedé popelnice předurčeny k energetickému využití. Ostatní
vyseparované materiály jsou z MBTÚ určovány k materiálovému oběhu, tedy dalšímu materiálovému využití.
Spalitelnou zkouškou zjistíme jednak spalné teplo a výhřevnost a současně je vhodné znát koncentrace
nejrůznějších chemických látek včetně koncentrace chlóru a další emise, které mohou poškodit spalovací
zařízení.
Ad 8/ Zpráva kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru pí. Ludmila Pafelová přednesla zprávu o zjištění kontrolního výboru za období
od minulé členské schůze. Ve své zprávě uvedla, že Rada Sdružení pracuje v souladu s uloženými úkoly, které
stanovila minulá členská schůze. Rada rovněž plní vlastní usnesení z jednotlivých jednání rady a plynoucí ze
stanov (kontrola hospodaření, rozpočet apod.) a požadavků obcí (stavební odpad). Při kontrole usnesení výše
uvedených zápisů kontrolní výbor nezjistil žádné závady a problémy. Zpráva kontrolního výboru je přílohou
zápisu č. 5.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 8:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení za období od poslední členské
schůze.
Ad 9/ Závěrečný účet Sdružení za rok 2017 včetně zprávy auditora
Pí. Zubáková seznámila jednání členské schůze se závěrečným účtem Sdružení za rok 2017, ve kterém jsou
obsaženy všechny informace z účetnictví dle zákona č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, rovněž i
informace o účetní závěrce, které schvaluje Rada dle vyhlášky 220/2013 Sb., včetně rozdělení hospodářského
výsledku a také návrhy na převody finančních prostředků z běžného účtu hospodářské činnosti do rozpočtu.
Nedílnou součástí závěrečného účtu je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření svazku v roce 2017 (bez
chyb a nedostatků) a výkazy účetní závěrky sestavené k datu 31. 12. 2017 (Výsledovka, Rozvaha a Příloha ÚZ).
Rozpočet Sdružení na rok 2017 byl sestaven dle návrhů finančního výboru a rady, byl projednán a schválen na
jarní členské schůzi dne 27. dubna 2017 jako vyrovnaný ve výši 16.206 tis. Kč. Jako závazné ukazatele byly
stanoveny nedaňové příjmy a přijaté transfery, běžné výdaje dle odd. a par. a kapitálové výdaje jmenovitě na
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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 ve výši 12 284 tis. Kč.

Skutečné plnění rozpočtu
Příjmy – oproti schválenému rozpočtu došlo k nárůstu o 423 tis. Kč, z toho 290 tis. Kč činí příjem třetího
částečného rozvrhu z pohledávek za Union bankou, zbytek tvoří přijaté úroky z termínovaných vkladů.
Výdaje – realizované celkové výdaje rozpočtu byly o 3 315 tis. Kč nižší oproti rozpočtu, z této částky jsou 370
tis. Kč nevyčerpané kapitálové výdaje (termín dokončení projektové dokumentace „C2“ leden 2018).
U běžných výdajů na chod sdružení nedošlo k významným rozdílům, s výjimkou pol. 5169 – nákup ostatních
služeb, kde byla rozpočtovaná plánovaná „topná zkouška “ (2,7 mil. Kč), ta bude realizována až v roce 2018.
Inventarizace
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků na základě příkazu předsedy Sdružení ze dne 24. 11. 2017.
Skutečný stav hmotného, drobného hmotného a nehmotného majetku a drobných předmětů zjištěný při
fyzické inventuře dne 15. 12. 2017 souhlasil se stavem vykázaným v evidenci majetku, žádné rozdíly mezi
účetním a skutečným stavem nebyly zjištěny. V průběhu období byl do evidence zařazen tento majetek:
komunikace ke kompostárně – 1 529 593,- Kč a technické zhodnocení skládky – část „C“1 – 5 058 662,40 Kč.
Porovnáním účetního stavu jednotlivých syntetických a analytických účtech a doložených dokladů (dokladová
inventura) rovněž nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Účetní závěrka
V souladu se stanovami schvaluje účetní závěrku rada SONO. Na základě předložených podkladů a doporučení
finančního výboru, rada posoudila úplnost a průkaznost účetnictví v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 a
rozhodla dne 16. 2 2018 o schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017 s tímto výrokem:
schvalovaná závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Rada schválila rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, který je tvořen výsledkem hospodaření hlavní
(ztráta 401.581,15 Kč) a hospodářské činnosti (zisk 2.538.582,68 Kč) takto:
- úhrada ztráty hlavní činnosti – 401.581,15 Kč
- zúčtování zbytku zisku hospodářské činnosti ve výši 2.137.001,53 Kč na účet nerozděleného zisku minulých
období (k zajištění financování dalších investičních projektů).
Finanční prostředky ve výši zisku hospodářské činnosti a odpisů uplatněných v daňovém přiznání za rok 2017,
které budou převedeny na bankovní účet hlavní činnosti, tvoří příjmovou stranu rozpočtu roku 2018. Ta bude
posílena také převodem volných finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti, aby se snížil vykázaný
schodek rozpočtu. Tento bude uhrazen z přebytků hospodaření minulých let.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 9:
Členská schůze „SONO“ schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet Sdružení sestavený ke dni
31. 12. 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 a to
bez výhrady. Závěrečný účet a zpráva auditora jsou přílohou zápisu č. 6.
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí schválení účetní uzávěrky, jehož schválení podle stanov přináleží
radě sdružení.
ad 10/ Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018+aktualizace rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018, připravený členy FV, představila pí. Zubáková. Tento je sestaven
jako schodkový, 13.711 tis. Kč na straně příjmů a 21.895 tis. Kč na straně výdajů, tj. schodek rozpočtu po
konsolidaci ve výši 8 184 tis. Kč. Ke schválení je rozpočet předkládán formou závazných ukazatelů dle
účelového členění rozpočtové skladby, tj. členění dle „paragrafů“ pro běžné a kapitálové výdaje, příjmy podle
tříd jako nedaňové příjmy a transfery. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu jsou převody finančních prostředků
z hospodářské činnosti, kromě pravidelně se opakujících běžných výdajů je v rozpočtu počítáno s „topnou
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zkouškou“ komunálních odpadů, kapitálové výdaje jsou určeny na stavbu části skládky „C2“ a její projektovou
dokumentaci, dále výdaje na zjišťovací řízení a projektovou dokumentaci k „projektu nakládání s komunálními
odpady od 2024“ a nákup pozemku k tomuto projektu. Závazné ukazatele ve vztahu k jiným rozpočtům,
s výjimkou členských příspěvků, nebyly stanoveny.
Paní Zubáková dále konstatovala, že v návaznosti na upřesňování plánovaných běžných a kapitálových výdajů
byl aktualizován i rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021.
Návrh rozpočtu na rok 2018 a aktualizovaný rozpočtový výhled jsou přílohou zápisu č. 7 a 8.

Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 10:
a) Členská schůze „SONO“ schvaluje předložený návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 – schodek
rozpočtu ve výši 8 184 tis. Kč bude financován z přebytků hospodaření předchozích období. Návrh
rozpočtu na rok 2018 je přílohou zápisu (doplnění rozpočtu konsolidačními položkami 4134 a 5345 ve výši
30.900 tis. Kč - rušení běžných a spořicích účtů u ČSOB, Poštovní spořitelny, SBERBANK, Equa bank,
UniCreditBank a J&T banky a přesun těchto prostředků na zřízený účet u ČNB).
b) Členská schůze „SONO“ schvaluje předložený návrh aktualizovaného rozpočtového výhledu na roky
2019 – 2021. Návrh rozpočtového výhledu je přílohou zápisu.
c) Členská schůze „SONO“ schvaluje delegování své pravomoci (stanovy, bod IX., 1a. Orgány a jejich
pravomoci) Radě Sdružení k rozdělení zisku jako nedílné součásti účetní uzávěrky za rok 2018.
ad 11/ Plnění rozpočtového provizoria za období leden – březen 2018

Pí. Zubáková seznámila členskou schůzi s hodnocením rozpočtového provizoria za období leden až
březen 2018. Hospodaření Sdružení se v roce 2018 řídí rozpočtovým provizoriem, který schválila
podzimní členská schůze dne 23. 11. 2017 a povolila čerpání výdajů v období leden až duben nejvýše
do výše 4/12 roční částky rozpočtu roku 2017. Z údajů v tabulce vyplývá, že celkové výdaje od počátku
roku do konce měsíce března dosáhly mínusové hodnoty ve výši 35 289,57 Kč, což bylo zapříčiněno
zaúčtováním nárokovaného DPH na položku 5362- platby daní a poplatků (příjem DPH je účtován
mínusem do výdajů). Vzhledem k uvedenému je možné konstatovat, že zásady rozpočtového
provizoria nebyly porušeny. Hodnocení plnění rozpočtového provizoria tvoři přílohou zápisu č. 9.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 11:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci o čerpání výdajů za období rozpočtového provizoria,
období leden – březen 2018. Zásady rozpočtového provizoria nebyly porušeny.
Ad 12/ Informace k záměru nakládání s komunálním odpadem od roku 2024
Předseda Rady Ing. Petr Medáček následně členskou schůzi informoval 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. Musí
zůstat průjezdná i pro případ následného dlouhodobého užívání a realizace projektu MBTÚ. Pan místostarosta
města Lovosice p. 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 záměr 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.
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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
zrealizování schůzky v polské Bioelektře tak, aby se mohli technicky a organizačně zapojit do přípravy
projektové a předprojektové činnosti. Představitelé SONO, na základě výsledků studie Ernst&Young, otevřeli
otázku možnosti zpracování i 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.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 12:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace předsedy k záměru nakládání s komunálním odpadem
od roku 2024.
v průběhu jednání v 15,30 hodin odešli 2 zástupci členských obcí, hlasovací kvórum se změnilo na 34

ad 13/ Informace z provozu zařízení „SONO“
Jednatel společnosti SONO PLUS, s.r.o. pan Libor Beránek seznámil členskou schůzi s informacemi z provozu
zařízení „SONO“ a jeho výsledky hospodaření v roce 2017.
- nová kazeta skládky „C1“, byla dokončena a v průběhu měsíce dubna 2018 se začal navážet komunální
odpad
- stávající kazeta rozš. B2 slouží k ukládání ostatních odpadů, předpokládá se, že v průběhu letošního roku
bude skládkování ukončeno a začne se s projektovou přípravou na rekultivaci této části skládky
- v tabulce a na přiloženém grafu rekapituloval jednotlivé druhy odpadů z hlediska přijatého množství
v uplynulém roce 2017
- v tabulce a na přiloženém grafu rekapituloval také příjem bioodpadu na kompostárnu a prodej kompostu
a štěpky za rok 2017
Hlasování o návrhu usnesení: pro 34, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 13:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace jednatele dceřiné společnosti SONO PLUS, s.r.o. pana
Libora Beránka o provozu a výsledcích hospodaření společnosti za rok 2017.
průběhu jednání v 15,42 hodin odešel další zástupce členské obce, hlasovací kvórum se snížilo na 33

ad 14/ Informace k nakládání se stavebním odpadem
Jednatel společnosti pan Libor Beránek podal informaci k problematice příjmu stavebních odpadů (cihly, tašky
a směsi těchto výrobků po novele vyhlášky č. 294/ 2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu. Od léta, kdy byl z kapacitních důvodů zcela zastaven příjem těchto odpadů, se
mnohé změnilo. Pro potřeby technologie skládky (odpady sloužící na zásyp jednotlivých vrstev odpadu) jsou
přijímány stavební a demoliční odpady, kód odpadu 170904. Provozovatel zařízení „SONO“ dostal za úkol
hledat vhodná řešení pro obce a občany členských obcí Sdružení SONO. 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 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, které se budou „likvidovat“ v lomu – do ceny (340,- Kč/t) se promítla
samozřejmě cena „lom“ a naše náklady na drcení, manipulaci a odvoz do sousedícího lomu. Příslušná
dokumentace – základní popis odpadu bude zpracován při prvním odvozu stavebního odpadu do lomu.
O možnosti likvidace stavebního odpadu jsme informovali na stránkách.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 33, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 14:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace o nakládání se stavebním odpadem dle novelizované
vyhlášky 294/2005 Sb. a možnosti likvidace těchto odpadů v lomu Lafarge Cement a.s. prostřednictvím
společnosti SONO PLUS, s.r.o.
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Ad 15/ Různé, diskuze
Předsedající členské schůze Ing. Petr Medáčekl konstatoval, že byly projednány všechny body programu
jednání a nikdo neměl další návrhy ani dotazy, poděkoval všem přítomným za účast a jednání členské schůze
prohlásil za ukončené v 16,05 hod.
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