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 27. 11. 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.

Zahájení, kontrola usnesení minulé členské schůze
Volba orgánů členské schůze – návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kooptace nových členů orgánů „SONO“
Informace z jednání rady od poslední členské schůze
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Plnění rozpočtu za období leden-říjen + rozpočtové opatření č.1/2018
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019
Informace k záměru nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
Informace z provozu zařízení „SONO“
Různé, diskuze
Závěr

Pozvánka s programem – příloha zápisu č. 1
Zahájení členské schůze
Jednání zahájil v 14,00 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 41 zástupců členských obcí s právem hlasovat z celkového počtu 92 členů (účast dle stanov
min. 30% všech členů – hlasovací kvórum je min. 28). Zástupce členské obce byl řádně omluven –
Snědovice. 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 bodům usnesení bylo možno konstatovat, že tato 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:
Václav Tyl (Vědomice), Luboš Tydlitát (Martiněves) a Alena Vacková (Žalhostice)
Hlasování: pro 41 hlasů, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Na ověřovatele zápisu byli navrženi:
Ing. Josef Bíža (Mšené-lázně) a Marie Cimrová (Chodouny)
Hlasování: pro 41 hlasů, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 2 – členská schůze zvolila:
- návrhovou komisi ve složení Václav Tyl, Luboš Tydlitát a Alena Vacková
- ověřovatele zápisu – Ing. Josefa Bížu a Marii Cimrovou
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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 41, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Program jednání členské schůze byl schválen tak, jak je shora uvedeno.

Ad 4/ Kooptace nových členů orgánů „SONO“
Předsedající Ing. Petr Medáček informoval přítomné zástupce o zastupování obcí a měst v orgánech SONO. Uvedl,
že volby do orgánů „SONO“, tj. do rady sdružení, finančního a kontrolního výboru se uskuteční na jarní členské
schůzi. Do té doby pracují jmenovitě zvolení zástupci (na členské schůzi v roce 2015) a to i v případě, že v letošních
komunálních volbách nekandidovali nebo nebyli zvoleni, ale to jen v případě že ustavující zastupitelstva nerozhodla
jinak. V tomto případě pak budou dnešní členskou schůzí kooptováni a stanou se platnými členy rady SONO.
V případě, že usnesení ustavujícího zastupitelstva není k dispozici a nově zvolený starosta či místostarosta chce
v orgánech SONO pracovat, je nutná plná moc k zastupování od stávajícího zástupce města, který byl jmenovitě
zvolen členskou schůzí v roce 2015.
Ing. Petr Medáček poté předložil ke schválení návrh města Roudnice n.L. a obce Vědomice na kooptaci členů
rady. V souladu s usnesením zastupitelstev je do rady navržen starosta města Roudnice n.L. Ing. František Padělek
a starostka obce Vědomice Jana Salcmanová.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdrželi se hlasování 0.
Přijato usnesení ČS/duben2018 k bodu 4:
Členská schůze „SONO“ schvaluje Ing. Františka Padělka a Janu Salcmanovou za členy rady „SONO“. Usnesení
k zastupování pro SONO ZM Roudnice a OZ obce Vědomice tvoří přílohu 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 pravidelných kontrol čerpání rozpočtu, se členové rada intenzívně zabývají
přípravou projektu technologie na mechanicko-biologicko-tepelnou úpravu směsného komunálního odpadu.
Rada se taktéž několikrát zabývala výběrovým řízením na „C2“ a tématy související s provozem skládky (odpadní
vody) a kompostárny (odbyt kompostu).
Hlasování o návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 5:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci předsedy o činnosti rady Sdružení za uplynulé období
od minulé členské schůze.
Ad 6/ 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 7. září a 25. října 2018. Předseda FV uvedl, že členové kontrolovali hospodaření SONO
tzv. ze dvou úhlů pohledu – nejprve mezitímní účetní závěrky, tj. pohledem účtaře zkoumali výši nákladů a výnosů
a porovnávali je se stejným obdobím předchozího účetního období, stejně tak byla zkontrolována rozvaha, tj.
naše aktiva (majetek, hotovosti na účtech i pokladně, pohledávky) a pasiva (vlastní kapitál, výsledky hospodaření
a závazky). Druhým pohledem byla kontrola plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle jednotlivých položek výkazu
FIN. Žádná z položek rozpočtu nepřekročila plánovanou výši, pro potřeby zafinancování opravy přístřešků po
vichřici, byla přijata první změna rozpisu rozpočtu – z položky DPH se převedly prostředky na položky opravy a
udržování a nákup materiálu ve výši 300 tis. Kč. Členové FV dále navrhli rozpočtové opatření č.1/2018 – úpravu
rozpočtu zejména kvůli nečerpání kapitálových výdajů na investice. V neposlední řadě byl připraven i návrh
rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019 – vzhledem k zásadním změnám a přesunu zásadních investic do rozpočtu
roku 2019 je rozpočet sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytků hospodaření
za předešlá období. Zpráva finančního výboru je přílohou zápisu č. 4.
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Hlasování o návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 6:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu finančního výboru Sdružení za období od poslední členské
schůze.
Ad 7/ 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 již dříve uloženými úkoly,
protože minulá členská schůze nepřijala žádná nová usnesení. Rada plní svá vlastní usnesení z jednotlivých
jednání rady a plynoucí ze stanov (kontrola čerpání rozpočtu, seznámení se s rozpočtem a jeho úpravami) a
zabývá se hlavně projektem MBTÚ. 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 41, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 7:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení za období od poslední členské
schůze.
Ad 8/ Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2018 + návrh rozpočtového opatření č. 1/2018
Pí. Zubáková seznámila jednání členské schůze se zpracovaným přehledem, ve kterém jsou obsaženy všechny
dostupné informace o hospodaření Sdružení za období leden - říjen roku 2018, tj. rozpočet schválený, změna
rozpisu rozpočtu č.1/2018, skutečnost k 31. 10. 2018, návrh rozpočtového opatření č.1/2018 a návrh upraveného
rozpočtu. Uvedla, že z důvodů nečerpání kapitálových výdajů, se aktuální rozpočet jeví ve zcela jiném světle než
rozpočet schválený. Ze schodkového rozpočtu se dík hospodaření bez investic stává rozpočet přebytkový ve výši
7 103 686,03 Kč. Tento jasný nesoulad mezi plánem a skutečností je třeba odstranit a to přijetím rozpočtového
opatření, které je dnes předkládáno členské schůzi ke schválení.
Příjmy po konsolidace dosáhly částky 8.791.837,03, běžné výdaje dosáhly výše 22 038 695,33 Kč (z toho
konsolidace=převody na rozpočtové účty ve výši 20 664 044,33 Kč), kapitálové výdaje výše 313 500,- Kč
(projektová dokumentace a organizace výběrového řízení na „C2“). Celkové výdaje po konsolidaci dosahují částky
1 688 151,- Kč.
Dále paní Zubáková představila návrh rozpočtového opatření č. 1/2018. Při projednávání čerpání rozpočtu bylo
zdůvodněno čerpání jednotlivých položek a úkolem návrhu opatření je přiblížit rozpočet realitě.
Úprava příjmů: doplnění položky 2141 - úroky o 11 tis. Kč, snížení položky 4131 o 5 000 tis. Kč a konsolidační
položky 4134 rovněž o 5 000 tis. Kč, celkové příjmy po konsolidaci po úpravě dosáhnou výše 8 722 tis. Kč.
Úprava běžných výdajů: navýšení výdajů o 100 tis. Kč na svoz a likvidaci NO z členských obcí a ponížení
konsolidační položky 5134 o 5 000 tis. Kč.
Úprava kapitálových výdajů: snížení výdajů na C2 o 10 693 tis. Kč a o 3 000 tis. Kč na nákup pozemků.
Celkové výdaje po konsolidaci dosáhnou výše 8 302 tis. Kč, porovnáním příjmů a výdajů rozpočtu je výsledek
hospodaření přebytek ve výši 420 tis. Kč.
Přehled hospodaření za období leden – listopad bude předmětem projednávání posledního zasedání rady
Sdružení. V případě, že se nebudou čerpat výdaje na spalitelnou zkoušku (pol.5169) a pravděpodobně ani
kapitálové výdaje na projekt nakládání s komunálními odpady po roce 2023 (pol.6121), bylo by vhodné provedení
úpravy rozpočtu. K tomu je zapotřebí zplnomocnění členskou schůzí, protože rada může provádět dle stanov
pouze úpravy v rámci odd. par., tj. bez možnosti ovlivnění celkové výše rozpočtu.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 8:
a) Členská schůze „SONO“ schvaluje přehled hospodaření Sdružení za období leden – říjen 2018 a předložený
návrh rozpočtového opatření č.1/2018. Přehled hospodaření za uvedené období včetně návrhu
rozpočtového opatření tvoří přílohu zápisu č. 6.
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b) Členská schůze „SONO“ schvaluje delegování pravomoci Radě sdružení k provedení rozpočtového opatření
č. 2/2018 ve smyslu § 16, bod (1)c zákona č.250/2000 Sb. (změny objektivně působících skutečností
ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů – věcné změny – „topná zkouška“ aj.)
ad 9/ Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019
Zaslaný návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019, připravený členy FV, představila pí. Zubáková. Tento je
sestaven jako schodkový ve výši 13.005 tis. Kč po konsolidaci na straně příjmů a 21.910 tis. Kč po konsolidaci na
straně výdajů, tj. schodek rozpočtu ve výši 8 905 tis. Kč. Ke schválení byl rozpočet předložen 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. Stanovení rozpočtu v této podobě se jeví výhodné z důvodu
možných úprav rozpisu rozpočtu, které je dle stanov oprávněna schvalovat rada. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu
jsou převody finančních prostředků z hospodářské činnosti. Kromě pravidelně se opakujících běžných výdajů je
v rozpočtu počítáno s tzv. „topnou zkouškou“ komunálních odpadů, kapitálové výdaje dle názvu akce jsou určeny
na výstavbu části skládky „C2“(čerpání skládkových vod), na projektovou dokumentaci na „C3“(skládka), dále
výdaje na zjišťovací řízení a projektovou dokumentaci k „projektu nakládání s komunálními odpady po roce 2023“
a nákup pozemků k tomuto projektu. Závazné ukazatele ve vztahu k jiným rozpočtům, s výjimkou členských
příspěvků, nebyly stanoveny. Schodek rozpočtu bude financován z přebytků hospodaření minulých let.
Po diskuzi v radě sdružení k tématu zajištění financování nadbytečných skládkových vod bylo navrženo doplnění
kapitálových výdajů rozpočtu částkou 5 mil. Kč a částkou 100 tis. Kč na projektovou dokumentaci k této položce.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 9:
Členská schůze „SONO“ schvaluje předložený a na místě doplněný návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019
– příjmy 18.005 tis. Kč, výdaje 32.010 tis. Kč (13 005 tis. Kč a 27 010 tis. Kč po konsolidaci), schodek rozpočtu
ve výši 14.005 tis. Kč bude financován z přebytků hospodaření předcházejících období. Upravený návrh
rozpočtu na rok 2019 tvoří přílohu zápisu č. 7.
v průběhu jednání členské schůze se v 15 hod. a 20 min. dostavil zástupce členské obce Siřejovice, hlasovací kvórum se
změnilo na 42

ad 10/ 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 2023.
Pracovní skupina absolvovala schůzku v Cementárně Lafarge v záležitosti upřesnění odpovědné osoby při vývozu
odpadu za účelem vytřídění složek do společnosti Bioelektra a jeho následný zpětný dovoz. Při jednání byli
zástupci SONO upozorněni, že by bylo vhodné předložit návrh budoucí spolupráce - MEMORANDA o spolupráci
mezi Cementárnou Lafarge a Sdružením obcí pro nakládání s odpady. Na členské schůzi byl předložen návrh
MEMORANDA, aby mohl být odeslaný na Lafarge. Na jednání rady sdružení bylo doporučeno členské schůzi, aby
byly vytvořeny tyto návrhy Memoranda i s budoucím svozcem a dodavatelem technologie. Dále byl předložen
návrh udržení jednotnosti členských obcí ve svozu odpadu na zařízení „SONO“ v k.ú. obce Želechovice. Toto je
nutná podmínka k tomu, abychom mohli úspěšně realizovat záměr nakládání s odpadem v zařízení MBTÚ.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdržel se hlasování 1
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 10):
a)
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace předsedy Sdružení k záměru nakládání
s komunálním odpadem po roce 2023.
Hlasování o druhém návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdržel se hlasování 1
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 10):
b)
Členská schůze „SONO“ schvaluje text předloženého společného Memoranda o spolupráci
s Cementárnou Lafarge k záměru nakládání s komunálním odpadem v zájmovém území „SONO“ po roce 2023.
Text memoranda je přílohou usnesení č.8.
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Hlasování o dalším návrhu usnesení: pro 41, proti 0, zdržel se hlasování 1
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 10)
c)
Členská schůze „SONO“ ukládá radě sdružení, aby zahájila jednání směřující k podepsání Memoranda
o spolupráci k záměru nakládání s odpadem v zájmovém území „SONO“ po roce 2023 a to se svozcem a
dodavatelem technologie.
ad 11/ Informace z provozu zařízení „SONO“
Jednatel společnosti SONO PLUS, s.r.o. pan Libor Beránek seznámil členskou schůzi s informacemi z provozu
zařízení „SONO“
- V měsíci říjnu bylo s definitivní platností ukončeno skládkování na kazetě rozš. „B2“, skládkuje se na nové
kazetě skládky označované jako„C1“
- stávající kazeta rozš. B2 ,kde bylo skládkování ukončeno, se přestala „zavodňovat“, aby bylo možné zahájit
přípravu pro rekultivaci této části skládky
- průsaková voda z jímky byla v průběhu roku odvážena na ČOV a přesto, že se zlikvidovalo cca 4 000 tis. m3,
je jímka stále plná a bylo nutné přistoupit opět k čerpání vody do tělesa skládky, aby se zabránilo možnému
přetečení v případě nepříznivého počasí
- seznámil členskou schůzi s bilancemi za jednotlivé druhy odpadů z hlediska přijatého množství odpadu i
prodaných materiálů (kompost, recyklát)
- obnoven příjem stavebních odpadů
Hlasování o návrhu usnesení: pro 42, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 11:
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace jednatele společnosti SONO PLUS, s.r.o. pana Libora
Beránka o provozu zařízení „SONO“
Ad 12/ Různé, diskuze
Paní Zubáková představila členské schůzi nové samostatné stránky Sdružení „SONO“, které se testují zatím ve
zkušebním provozu. Nejpozději do konce roku budou zveřejněny, adresa: www.sdruzenisono.cz. Na stránkách
budou uveřejňovány dokumenty v jednotlivých sekcích a bude možné si je prohlédnout i stáhnout. Na úřední
desce se budou uveřejňovat pozvánky a zápisy z jednání rady a členských schůzí „SONO“ a také veškeré
ekonomické dokumenty – rozpočty, plnění rozpočtu příjmů a výdajů, rozpočtová opatření atd. Z nových stránek
bude možné se „prokliknout“ na stávající stránky www.skládkasono.cz nebo také na nově připravované stránky
www.kompostsono.cz
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 16,35 hod.
Seznam příloh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pozvánka s programem na jednání členské schůze
Prezenční listina
Usnesení MZ Roudnice n. L a OZ Vědomice
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Čerpání rozpočtu příjmů a výdajů za 1. - 10. 2018 + rozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019
Memorandum o spolupráci
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Zapsala:
Zubáková V.

Ověření zápisu:

Ing. Josef Bíža (Mšené lázně)

________________________

Marie Cimrová (Chodouny)

________________________

Předsedající členské schůze:
Ing. Petr Medáček

________________________
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