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Zápis z jednání rady Sdružení obcí pro nakládání s odpady, IČO 46772707 
se sídlem Čížkovice, Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice 

 
Datum: 16. listopadu 2018 od 8,00 hodin 
Přítomni dle prezenční listiny: 
Ing. Medáček Petr, Procházková Lenka, Hynl Ivo, Vacková Alena, Tyl Václav, Mgr. Krejza Karel, Šuma Vladimír 
Omluveni:  Urban Vladimír., Ing. Padělek František, PaedDr. Patrovská Martina, Kimmer Pavel, Elísek Petr 
Hosté: Beránek Libor, Ing. Bešta Václav, Jana Salcmanová (Vědomice), Bc.Tomáš Sazeček (Úštěk) 
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/  Informace k projektu nakládání s komunálními odpady od roku 2024 
 3/  Informace k výběrovému řízení na „C2“ 
 4/  Zajištění TDI pro část „C2“  
 5/  Zajištění financování likvidace nadbytečných skládkových vod 
 6/  Čerpání rozpočtu za období leden – září, říjen 2018 
 7/  Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 
 8/  Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019 
 9/  Různé, diskuze 

 
Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 14. 9. 2018  
Úkoly průběžně plněny: 
a) Bod 4 – VŘ „C2“ viz. samostatný bod 
b) Bod 5a – oznámení k přeshraniční přepravě odpadu z/do Polska – viz. k bodu 2 
c) Bod 5b – prezentace zařízení pro nakládání s odpady v litoměřickém okrese na veřejném zasedání obce 

Čížkovice po ustavujícím zasedání obce, úkol trvá, prezentace v radě obce Čížkovice je domluvena na 
3. 12. 2018 

 
Ad 2) Informace k projektu nakládání s odpady po roce 2024 
Předseda rady Ing. Petr Medáček společně s p. Beránkem a Beštou navštívili Cementárnu Lafarge ve věci 
zajištění odpovědné osoby pro vývoz a zpětný dovoz směsného komunálního odpadu a jejich vyseparovaných 
složek do společnosti Bioelektra Illawa v Polsku. Na jednání byl přítomen Ing. Šulc, který potřebné informace 
pro jednání s MŽP obdržel od pracovníků cementárny a ujistil nás, že má vše potřebné k tomu, aby mohl na 
žádosti vývozu a dovozu složek SKO pokračovat.  
V průběhu jednání vyplynula potřeba pracovníků Cementárny Lafarge vytvoření návrhu memoranda o 
budoucí spolupráci Cementárny Lafarge a naší společnosti (Sdružení SONO i SONO PLUS) v záležitostech 
energeticko-materiálové výměny v projektu mechanicko-biologické úpravy odpadů.   
Usnesení k bodu 2: 
Rada ukládá předsedovi rady zpracovat návrh memoranda a jeho předložení na členské schůzi ke schválení. 
Zodpovídá: Ing. Petr Medáček      Termín: členská schůze 27.11.2018  

Ad 3)  Informace k výběrovému řízení na „C2“ 
Předseda rady Ing. Petr Medáček seznámil radu s informacemi o konečném výsledku výběrového řízení na 
akci – Skládka SONO, část C2 – řešení skládkových vod pomocí čerpání. Po vyhodnocení vybrala komise firmu 
MARKTRANS, s.r.o. s tím, že byla vyzvána k doložení dokumentů, které byly do výběrového řízení předloženy 
formou prohlášení. Před podpisem smlouvy se zhotovitelem byly doložené dokumenty včetně referencí na 
realizované zakázky prověřeny a nebránilo tak nic jejímu podpisu. Smlouva včetně přílohy, tj. rozpočtu akce 
byla zveřejněna na Profilu zadavatele. Realizace akce se posouvá do roku 2019, předání staveniště proběhne 
dne 4. ledna, hotovo má být do 31. srpna 2019.  
Usnesení k bodu 3: 
Rada bere na vědomí informace k výběrovému řízení na „C2“. 
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Ad 4) Zajištění TDI pro část „C2“ 
Předseda rady Ing. Petr Medáček citoval ze smlouvy o realizaci „C2“následující text – objednatel je oprávněn 
pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – technický dozor 
investora a zpracovatele projektové dokumentace. Vzhledem k důležitosti stavby je nezbytné, aby stavba 
byla realizována nejen v souladu s projektovou dokumentací, ale hlavně bez chyb a nedostatků, aby nedošlo 
k ohrožení životního prostředí skládkovými vodami.  
Usnesení k bodu 4: 
Rada pověřuje jednatele společnosti SONO PLUS, s.r.o. pana Libora Beránka zajištěním nabídek od 3 firem na 
technický dozor investora. 
Zodpovídá: L. Beránek                    Termín: do 13. 12. 2018 
 
Ad 5) Zajištění financování likvidace nadbytečných skládkových vod 
Předseda rady informoval o problematice při likvidaci skládkových vod, které musí řešit provozovatel skládky. 
Za rok 2018 bylo zlikvidováno na ČOV bezmála 4 500 tun skládkových vod, což náklady společnosti zatížilo 
částkou 2 385 tis. Kč a zhoršilo tak celkový výsledek hospodaření za období do září 2019.  Přesto, že se 
odvezlo úctyhodné množství odpadní vody, jímka je stále pod nátokem (plná). Uvážíme-li, že letošní rok byl 
extrémně suchý, je více než jasné, že likvidace skládkové vody před realizací části „C3“, bude velmi složitým a 
obtížným úkolem. Skládka se chová jako „houba“, vypnou-li se čerpadla, která zavodňují skládku, voda 
pomalu vytéká a nikdo nedokáže odhadnout, jaké množství se v tělese skládky ještě skrývá. Manipulační 
plocha současného skládkování „C1“ je malá, voda čerpaná do této části skládky ihned proteče zpět do jímky. 
Kapacita skládkování je odhadována maximálně na 1 rok, je nezbytné urychlit přípravu na projektování 
zbývající části skládky.  
Usnesení k bodu 5: 
Rada Sdružení ukládá předsedovi rady a jednatelům SONO PLUS, s.r.o. zajistit svolání schůzky s projektanty BP 
a řešit s nimi projektovou dokumentaci na zbývající část skládky současně s možností likvidace jímky 
skládkových vod jako vyvolané investice, která s touto projektovou dokumentací na výstavbu části „C3“ souvisí. 
Zodpovídá: Ing.Medáček, L.Beránek             Termín: do 13.12.2018 

 
Ad 6) Čerpání rozpočtu za období leden až říjen 2018 
S přehledem čerpání jednotlivých položek rozpočtu příjmů a výdajů za období leden – říjen seznámila radu 
paní Zubáková. Z důvodů nečerpání kapitálových výdajů se rozpočet jeví ve zcela jiném světle než rozpočet 
původně naplánovaný. Ze schodkového rozpočtu se dík hospodaření bez investic stává rozpočet přebytkový 
ve výši 7 103 686,03 Kč. Teno jasný nesoulad mezi plánem a skutečností je třeba odstranit a to přijetím 
rozpočtového opatření, které bude předloženo členské schůzi ke schválení. 
Příjmy po konsolidace dosáhly částky 8.791.837,03 a po přijetí plánovaného rozpočtového opatření budou 
naplněny na 100%. 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.  
Usnesení k bodu 6: 
Rada bere na vědomí předložené hospodaření za období leden – říjen 2018 a doporučuje členské schůzi ke 
schválení. 
 
Ad 7) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 představila radě paní Zubáková. 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 rovněž o 5 000 tis.Kč,  celkově se příjmy po úpravě dosáhnou po konsolidaci 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 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 získáme přebytek 
hospodaření ve výši 420 tis. Kč. 
Usnesení k bodu 7: 
Rada SONO bere na vědomí předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 a doporučuje jej členské schůzi 
ke schválení. 
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Ad 8) Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019 
Na doporučení auditorů byl finančním výborem zpracován návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019. 
Vzhledem k přesunu plánovaných investic (C2, nákup pozemků) do roku 2019 je rozpočet navržen opět jako 
schodkový ve výši 13 005 tis. Kč po konsolidaci na straně příjmů a výši 21 910 tis. Kč po konsolidaci na straně 
výdajů. Rozpočet je předkládán formou závazných ukazatelů – příjmy za jednotlivé třídy, běžné výdaje za 
jednotlivé odd.par. a kapitálové výdaje dle názvu akce – odvodnění skládky, část C2, projektová 
dokumentace na C3, investiční výdaje na projekt „nakládání s KO po roce 2023“ včetně nákupu pozemků. 
Stanovení rozpočtu v této podobě se jeví výhodné z důvodu možných úprav rozpisu rozpočtu, které je dle 
stanov oprávněna schvalovat rada.  Schodek rozpočtu ve výši 8 905 tis.Kč bude kryt z přebytků hospodaření 
uplynulých let. 
Po diskuzi k bodu 5 – zajištění financování nadbytečných skládkových vod ing. Medáček navrhuje doplnit 
rozpočet částkou 5 mil. Kč do kapitálových výdajů a částkou 100 tis.Kč na projektovou dokumentaci k této 
položce. 
Usnesení k bodu 8: 
Rada SONO schvaluje doplnění návrhu rozpočtu v předloženém znění o návrh na financování likvidace jímky 
skládkových vod formou kapitálových výdajů a na přípravu projektové dokumentace k tomuto záměru. Rada 
doporučuje členské schůzi doplněný rozpočet ke schválení, jeho schodek po úpravě bude činit 14 005 tis.Kč. 
 
Ad 9) Různé, diskuze, závěr 
a) Ing. Medáček vydal příkaz k zajištění inventarizačních prací v roce 2018 a jmenoval inventarizační komisi 

ve složení V. Šuma – předseda, členové V. Bešta, J. Salcmanová a T. Sazeček  
b) Termín provedení fyzické inventury byl stanoven na úterý dne 11. prosince 2018 
c) Ing. Medáček informoval o jednání s p. Šebkem z Asociace soukromých zemědělců a o dohodě o odběru 

a ceně kompostu při odběru nad 20 tun a dále tlumočil požadavek zemědělců na další snížení ceny při 
odběru nad 50 tun.  

Usnesení k bodu 9c: 
Rada SONO doporučuje provozovateli kompostárny snížení ceny pro zemědělce při odběrech kompostu nad 50 
tun. Prodej zemědělcům rada doporučuje pojmout jako promo akci – reklamní akci, která přiláká nové 
zákazníky z řad zemědělské veřejnosti. 

 
d) Termíny příštích jednání 
Příští společné jednání rady SONO a dozorčí rady SONO PLUS, s.r.o. se bude konat ve čtvrtek dne  
13. prosince od 8,30 hodin v zasedací místnosti provozní budovy na skládce. Jmenovitě zvolení zástupci 
v radě SONO pokračují v práci pro sdružení a to i v případě, že v letošních komunálních volbách nekandidovali 
nebo nebyli zvoleni, ale jen v případě že ustavující zastupitelstva nerozhodla jinak. Jednání společného 
zasedání se tak mohou zúčastnit stávající členové rady, nově kooptovaní členové rady (na členské schůzi) 
nebo zástupci obce/města na základě plné moci od dříve zvolených členů (v roce 2015 na členské schůzi). 
Volba nových orgánů „SONO“ proběhne na jarní členské schůzi. 
 
Dne: 16. listopadu 2018 
Zapsal:  Procházková L.         

Ing. Petr Medáček  
         předseda rady „SONO“ 
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