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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: 13. prosince 2018 od 8,30 hodin 
Přítomni dle prezenční listiny: 
Ing. Medáček Petr, Procházková Lenka, Hynl Ivo, Vacková Alena, Tyl Václav, Ing. Ivo Elman, Šuma Vladimír, 
Ing. Padělek František, Kimmer Pavel, Hajná Eva, Salcmanová Jana 
Omluveni:  Hynl Ivo, Bc. Sazeček Tomáš 
Hosté: Beránek Libor, Ing. Bešta Václav 
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 ze schůzky z daňovými poradci a projektanty  
 4/  Připravenost realizace „C2“ a projektování „C3“ 
 4/  Hospodaření Sdružení za1.-11/2018 
 5/  Návrh rozpočtového opatření č.2/2018 
 6/  Různé, diskuze 

 
Ad 1) Kontrola usnesení rady ze dne 16 .11. 2018  
Úkoly průběžně plněny: 
a) Bod 2 – memorandum předloženo členské schůzi 
b) Bod 4 – poptávky na TDI zajištěny 
c) Bod 5–  schůzka s projektanty viz. samostatný bod 
 
Ad 2) Informace k projektu nakládání s odpady po roce 2024 
Předseda rady Ing. Petr Medáček informoval o tom, že zajištění odpovědné osoby pro vývoz a zpětný dovoz 
směsného komunálního odpadu a jejich vyseparovaných složek do společnosti Bioelektra Illawa v Polsku běží. 
Pro jednání s MŽP v naší záležitosti Ing. Šulc potřebuje zplnomocnění od nás, aby mohl žádost o vývoz a 
dovoz složek SKO posunout směrem k ministerstvu.  
Ing. Medáček dále informoval o účasti své a Ing. Bešty na radě obce Čížkovice dne 3. 12. 2018, kde byl nově 
zvoleným zastupitelům představen náš „Projekt 2024“. Tento bude předmětem dalších jednání členů rady i 
zastupitelstva obce. Před vydáním stanoviska k naší žádosti o změnu územního plánu chtějí zástupci obce 
Čížkovice navštívit zařízení na zpracování SKO v polské Illawě.  
Usnesení k bodu 2: 
Rada pověřuje předsedu rady k podpisu zplnomocnění pro Ing. Šulce ve věci vývozu a zpětného dovozu 
směsného komunálního odpadu pro účely „topné zkoušky“. 
Rada pověřuje předsedu rady koordinací návštěvy zástupců obce Čížkovice v Bioelektře v Polsku. 
Zodpovídá: Ing. Petr Medáček        Termín: průběžně 

Ad 3)  Informace ze schůzky s daňovými poradci a projektanty 
Předseda rady Ing. Petr Medáček informoval o schůzce s daňovými poradci ve věci vyjasnění pojmů a 
způsobu financování nadbytečných skládkových vod a samotné jímky. Likvidace staré jímky se současným 
zajištěním likvidace skládkové vody může být součástí připravované investice – budování poslední části 
skládky označované jako „C3“. 
Na schůzce s projektanty byla možnost likvidace stávající jímky skládkových vod jako investice diskutována. 
Rámcově bylo dohodnuto zpracování projektové dokumentace na výstavbu části „C3“, jejíž součástí a 
samostatnou kapitolou bude likvidace jímky. Z důvodu rychle se plnící části „C1“ (odhadovaná kapacita 
maximálně 1 rok) je nezbytné urychlit výstavbu zbývající části skládky. A proto by „Jímka“ mohla být na 
základě zpracované PD soutěžena samostatně, neboť brání realizaci „C3“. S projektanty byla rovněž 
diskutována potřeba zakrytí části, kde se přestalo skládkovat – je třeba zpracovat PD na rekultivaci, aby 
mohla být předložena KÚÚK ke schválení a uvolnění finančních prostředků z rezervy.  
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Usnesení k bodu 3: 
Rada schvaluje postup pro projektování a budoucí postup pro realizaci zbývající části skládky „C3“, jejíž 
součástí bude likvidace stávající jímky včetně odpadních vody v ní obsažené.   
Rada pověřuje Ing. Medáčka k podpisu smlouvy či objednávky na zajištění PD k části „C3“. 
Zodpovídá: Ing. Petr Medáček        Termín: ihned 

Ad 4) Připravenost realizace „C2“  
Předseda rady Ing. Petr Medáček seznámil radu s informacemi o připravenosti projektu - Skládka SONO, část 
C2 – řešení skládkových vod pomocí čerpání. Dne 4. ledna 2019 nastoupí vítězná firma a bude předáno 
staveniště.  
Pan Libor Beránek informoval radu o krocích k zajištění technického dozoru investora. Jednáno bylo se 
společností Atiking Litoměřice, Varea a ing. J. Zubák.  
Usnesení k bodu 4: 
Rada bere na vědomí informace k projektu „C2“. 
Rada schvaluje pana Ing. Jaromíra Zubáka jako technický dozor investora stavby „C2“. 
 
Ad 5) Hospodaření Sdružení za období leden – listopad 2018 
Ad 6) Návrh rozpočtového opatření č.2/2018  
S přehledem čerpání jednotlivých položek rozpočtu příjmů a výdajů za období leden – listopad seznámila 
radu paní Zubáková. I po zapracování rozpočtového opatření č. 1 jsou v rozpočtu další nečerpané výdaje a je 
proto možné provést úpravu rozpočtu z důvodů nečerpání těchto výdajů v plánovaných částkách nebo vůbec 
– to se týká položky 5169, kde jsou rozpočtované 3 mil. Kč na dopravu odpadu do Polska (do konce roku se 
nebude realizovat), tak investice ve výši 1 mil. Kč vyčleněné v rozpočtu na projekt nakládání s odpady po roce 
2023. Paní Zubáková předložila návrh rozpočtového opatření č. 2, které tyto položky z rozpočtu odstraní a 
rozpočet tak navýší svůj přebytek. Příjmy po konsolidaci dosáhly částky 8.806.298,49, výdaje výše 
2.916.008,23 Kč, přebytek příjmu nad výdaji dosahuje částky 5.890.290,26 Kč. 
Usnesení k bodu 5: 
Rada bere na vědomí čerpání rozpočtu za období leden až listopad 2018. 
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v navrženém znění, tj. snížení kapitálových výdajů o 4 500 tis. Kč.  

 
Ad 6) Různé, diskuze 
a) Předseda inventarizační komise p. Vladimír Šuma informoval radu o provedení fyzické inventury majetku 

dne 11. prosince 2018 – veškerý majetek byl dohledán, rovněž byly provedeny inventury peněžních 
prostředků a zásob olejů a PHM. 

 
b) Za město Litoměřice je k výkonu funkce člena rady Sdružení zplnomocněn Ing. Ivo Elman, ředitel 

technických služeb města Litoměřice. 
 

c) Zřízení sběrného místa na skládce – nutné sjednat smlouvy s firmami zajišťujícími zpětné odběry 
 

d) Kdo vykonává funkci člena rady Sdružení? 
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 (Roudnice n.L., Vědomice). Jednání společného zasedání se tak mohou zúčastnit 
stávající členové rady, nově kooptovaní členové rady členskou schůzí nebo zástupci obce/města na 
základě plné moci od dříve zvolených členů (Litoměřice). Volba nových orgánů „SONO“ proběhne na 
jarní členské schůzi. 

 
Dne: 13. prosince 2018 
Zapsal:  Procházková L.         

Ing. Petr Medáček  
         předseda rady „SONO“ 


