Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice
Datum: 14. září 2018 od 8,00 hodin
Přítomni dle prezenční listiny:
Ing. Medáček Petr, Kimmer Pavel, Procházková Lenka, Elísek Petr, Hynl Ivo, Vacková Alena, Tyl Václav,
Urban Vladimír
Omluveni: Mgr. Krejza Karel, PaedDr. Patrovská Martina, Šuma 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/
5/
6/

Mezitímní závěrka I. pololetí, čerpání rozpočtu za období 1,-8,/2018
Změna rozpisu rozpočtu č.1/2018
Informace k výběrovému řízení na „C2“
Informace k projektu nakládání s komunálními odpady od roku 2024
Různé, diskuze

Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 26. 4. 2018
Úkoly průběžně plněny:
a) Bod 2 – dopis obci Čížkovice zaslán, účast na OZ
b) Bod 3 – „C2“ viz. samostatný bod
c) Bod 5 – restrukturalizace účtů zahájena, úkol trvá
Ad 2) Mezitímní závěrka k 30. 6. + kontrola rozpočtu za období leden – srpen 2018
Paní Zubáková seznámila členy rady s údaji mezitímní závěrky za období leden až červen 2018. Úvodem
připomněla, co se rozumí pojmem „mezitímní účetní závěrka“ – je to účetní závěrka sestavená v průběhu
účetního období, neuzavírají se účetní knihy, vykazujeme běžné období a porovnáváme ho s údaji
vykázanými za stejné období předchozího roku.
Rada byla seznámena s výsledkem hospodaření za I. pololetí a s obsahem výkazu zisku a ztráty a rozvahy za
uvedené období. Z porovnání s uplynulým obdobím bylo zjištěno následující: celková výše výnosů
hospodářské činnosti je srovnatelná s rokem 2017. Při porovnání celkových nákladů hlavní činnosti byl
zjištěn nárůst nákladů o 341 tis. Kč, z těchto důvodů: 1) zvýšení nákladů na svoz DNO ze sběrných dvorů
ORP dle rozhodnutí rady a 2) úhradou nákladu na studii od firmy Ernst&Young. Zvýšení nákladů má dopad
do celkového výsledku hospodaření – ve srovnání s minulým obdobím je o cca 330 tis. Kč nižší.
Členové rady byli dále seznámeni s plněním rozpočtu Sdružení za období leden – srpen 2018. Žádná
z položek rozpočtu nepřekročila povolenou hranici, nejvyšší čerpání výdajů je na položkách 5166 (svoz DNO
a daňové poradenství, studie E&Y) a 5169 (vedení UCT, likvidace odpadů za ŘSD). Na položku 5362 –
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu byla zaúčtována vratka nárokovaného DPH za měsíc listopad 2017
(výdaj mínusem). Do příjmů byly převedeny finanční prostředky z hospodářské činnosti dle rozhodnutí
členské schůze (výsledek hospodaření za rok 2017 a uplatněné odpisy majetku za rok 2017) a proto je
výsledkem hospodaření převaha příjmů nad výdaji ve výši 6 053 277,- Kč. Plnění rozpočtu příjmů po
konsolidaci – 56,34%, plnění rozpočtu výdajů po konsolidaci – 7,63 %.
Usnesení k bodu 2:
Rada bere na vědomí údaje mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2018 a informace o čerpání rozpočtu za
období leden až srpen 2018.
Ad 3) Změna rozpisu rozpočtu č.1/2018
Paní Zubáková informovala radu škodách na majetku, které byly způsobeny vichřicí na začátku měsíce
srpna. Poryvy větru nevydržely přístřešky pro psy, pracovní stroje a zejména zastřešení boxů na
kompostárně. Škoda je nahlášena na pojišťovnu a dostupné podklady odeslány. Po provedení oprav budou
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pojišťovně předloženy doklady za nákup materiálu na opravy přístřešků pro pracovní stroje a psy a faktura
za provedení opravy zastřešení boxů. Z uvedeného důvodu je třeba provést změnu rozpisu rozpočtu a
posílit položku 5139 – nákup materiálu o 30 tis.Kč a doplnit do rozpočtu pol.5171-opravy a udržování ve výši
270 tis.Kč. Navýšení výdajů bude provedeno na úkor položky 5362 – platba daní a poplatků – snížení o 300
tis.Kč. Celková výše výdajů odd.par. 3725 se nezmění.
Usnesení k bodu 3:
Rada schvaluje předloženou a projednanou změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2018.
Ad 4/ Informace k výběrovému řízení na „C2“
Předseda rady Ing. Petr Medáček seznámil radu s informacemi o zadání nového výběrového řízení.
Opravenou zadávací dokumentaci připravila Ing. Harantová (bez nároku na odměnu), byla uveřejněno na
Profilu zadavatele a otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 20. července 2018 od 10,00 hodin. Do
výběrového řízení se přihlásily dvě firmy – G-servis,s.r.o. Praha a MARKTRANS,s.r.o.. Komise pro výběr
zhotovitele po vyhodnocení vybrala jako vítěze výběrového řízení firmu MARKTRANS, s.r.o. s tím, že byla
vyzvána k doložení dokumentů, které byly do výběrového řízení předloženy formou prohlášení (viz.příloha
zápisu). Před podpisem smlouvy je nezbytné prověření těchto dokumentů včetně referencí na realizované
zakázky. Některé z chybějících dokumentů byly doloženy, některé však byly napsány formou prohlášení a
podepsány jednatelem společnosti.
Usnesení k bodu 4:
Rada pověřuje ing. Petra Medáčka k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení po předložení a
prověření chybějících dokumentů na „C2“ a k předání informací ing. Harantové k zajištění uveřejnění
podepsané smlouvy na Profilu zadavatele.
Zodpovídá: Ing. Medáček P., Procházková L.
Termín: průběžně
Ad 5) Informace k projektu nakládání s odpady po roce 2024
a) Předseda rady Ing. Petr Medáček dále seznámil radu se stanoviskem Ing. Jaromíra Manharta, ředitele
odboru odpadů MŽP k naší žádosti o vývoz komunálního odpadu do Polska za účelem provozního
ověření technologie materiálně-biologické a tepelné úpravy SKO a následného využití vytříděných
spalitelných složek v ČR. Pro účely přeshraniční přepravy odpadů tam i zpět, je třeba zpracovat písemné
oznámení, ke kterému se bude vyjadřovat polská strana a nelze předem předpovědět případná
omezení.
Usnesení k bodu 5a:
Rada Sdružení bere na vědomí informace o zaslaném stanovisku a ukládá jednateli společnosti SONO
PLUS, s.r.o. panu Liboru Beránkovi, aby ve spolupráci s Ing. Šulcem zajistil oznámení k přeshraniční
přepravě odpadu z/do Polska.
Zodpovídá: Libor Beránek
Termín: ihned
b) Představitelé sdružení SONO ve složení Medáček, Bešta, Beránek se zúčastnili veřejného zasedání
obecního zastupitelstva obce Čížkovice dne 10. 9. 2018. Na tomto jednání byl představen záměr
realizace investiční akce „MBÚT“, kterou v podnikatelském záměru připravuje sdružení „SONO“. Byli
vysvětleny časové a prostorové souvislosti tohoto investičního záměru s představením využití
technologie pro nakládání s odpady v litoměřickém okrese. Diskuze, která po úvodním seznámení
proběhla, byla ze strany občanů a zastupitelů obce Čížkovice pozitivní a principiálně nezamítala
možnost tohoto připravovaného projektu. Na konci diskuze pan starosta obce Čížkovice Mgr. Waschta
upozornil na to, že tato prezentace bude muset být zopakována na zastupitelstvu po říjnových
komunálních volbách. V informaci byla podána i ústní žádost o změnu územního plánu tak, aby bylo
možné realizovat investiční záměr MBÚT v blízkosti Cementárny Lafarge z důvodu materiálových a
energetických toků. Oficiální žádost o změnu územního plánu podá sdružení „SONO“ bezprostředně po
komunálních volbách 2018. Tuto žádost spojí s prezentací podnikatelského záměru nakládání s odpady
na nejbližším možném veřejném zasedání zastupitelstva obce Čížkovice.
Usnesení k bodu 5b:
Rada Sdružení ukládá oslovit starostu obce Čížkovice zařazením bodu prezentace zařízení pro nakládání
s odpady v litoměřickém okrese na veřejném zasedání obce Čížkovice.
Zodpovídá: Zubáková V.
Termín: po ustavujícím zasedání obce Čížkovice
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Ad 6) Různé
a) kompost
Ing. Medáček informoval radu o jednání se zástupcem Asociace soukromých zemědělců – výsledkem je
dohoda o slevě pro zemědělce z aktuální nabídkové ceny ve výši 20% při jednorázovém odběru více než 20
tun s platností od října 2018.
b) Vak na skládkové vody
Ing. Medáček představil návrh p. Krycnera na nové možnosti řešení skládkových vod. Jedná se o speciální,
uzavřené vaky - řešení pro dočasné i dlouhodobé uložení odpadní vody, hnoje, kejdy, digestátu, výluhu či
kalu. Zásobníky - vaky mají mnoho výhod od uzavřené struktury přes rozličné objemové velikosti po kvalitu
speciálně navržených a přizpůsobených tkanin.
Flexibilní nádrže jsou využitelné pro průmysl i v zemědělství. Zemědělci ocení zejména rychlou a snadnou
instalaci, která, v případě vaků menších objemů na vyrovnané půdě, zabere méně než hodinu. Výhodou je
však také speciální WR technická tkanina, která umožňuje bezproblémové ukládání nejagresivnějších
odpadních vod a spolu s uzavřenou konstrukcí těchto nádrží omezuje pachy z ukládaného odpadu. Uvnitř se
netvoří plísně ani houby.
Uchovávané odpady jsou také chráněny před deštěm a ostatními srážkami. Zatímco běžné otevřené
skladovací nádrže musejí být konstruovány o větších rozměrech, aby byly zohledněny případné přítoky
srážkových vod, uzavřené zásobníky poskytují užitný a konstantní skladovací objem a zabraňují rozpouštění
a případnému odtoku odpadních vod vlivem srážek.
Diskuze k tomuto bodu byla uzavřena s návrhem na akceptaci doporučení finančního výboru – při řešení
skládkových vod zachovat navrženou technologii přečerpávání a nové jímky a pokračovat dle výsledků VŘ
v přípravě na výstavbu „C2“. K nově navrhované technologii je zatím více otázek než odpovědí, např. nelze
předjímat vyjádření úřadů, životnost vaku, dosud žádné reference na toto řešení apod.
c) Termíny příštích jednání
S ohledem na ustanovení nových OZ po komunálních volbách byl termín členské schůze stanoven na konec
listopadu – 27. 11. 2018 v Bohušovicích nad Ohří od 14 hodin.
Příští jednání rady SONO se bude konat ve čtvrtek dne 16. listopadu od 8,00 hodin na skládce. Jmenovitě
zvolení zástupci v radě SONO (stejně tak i ve finančním a kontrolním výboru) pokračují v práci pro sdružení
a to i v případě, že v letošních komunálních volbách nekandidovali nebo nebyli zvoleni. Zastupitelstva obcí
mohou nominovat do orgánů sdružení „SONO“ nové členy za odstupující představitele obcí (musí být ale
uvedeno v zápise z ustavujícího zastupitelstva) a členská schůze „SONO“ dne 27. listopadu 2018 bude tyto
nominované členy do orgánů sdružení kooptovat. Volba nových orgánů „SONO“ proběhne na jarní členské
schůzi.
Dne: 14. září 2018
Zapsal: Procházková L.
Ing. Petr Medáček
předseda rady „SONO“
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