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USNESENÍ 

 

řádné členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady;  IČO 46772707, se sídlem Čížkovice, část 
obce Želechovice č. p. 48, PSČ 410 02 Lovosice, která se konala dne 27. listopadu 2018 na sále Radnice 
v Bohušovicích nad Ohří. Sdružení je zapsáno v Rejstříku svazků obcí, vedeném Krajským úřadem 
Ústeckého kraje pod č. j. 3/1994-SDRUŽENÍ (OkÚ Litoměřice), dále jen „SONO“. 

Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 1: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé členské schůze. 
 
Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 2, členská schůze zvolila: 
-  návrhovou komisi ve složení :  

V. Tyl (Vědomice), A. Vacková (Žalhostice) a L. Tydlitát (Martiněves) 
- ověřovatele zápisu:  

M. Cimrová (Chodouny), Ing. J. Bíža (Mšené-lázně) 

-  zapisovatele pro pořízení zápisu paní Venuše Zubáková                                                                                        
 
Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 3: 
Program jednání členské schůze byl schválen tak, jak je v pozvánce a v zápise uvedeno. 
 
Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 4: 
Členská schůze „SONO“ schvaluje, 
- na základě usnesení č. 94/2018/ZM zastupitelstva města Roudnice n. L. ze dne 31. 10. 2018, do funkce 

člena rady „SONO“ ing. Františka Padělka, starostu města Roudnice nad Labem, 
- na základě usnesení č. 17/2/2018 zastupitelstva obce Vědomice ze dne 21. 11. 2018, do funkce člena rady 

„SONO“ pí. Janu Salcmanovou, starostku obce Vědomice 
 

- doporučuje nově zvoleným zástupcům členských měst a obcí, kteří nemají usnesení z ustavujícího 
zastupitelstva pro zastupování na SONO a chtějí se zasedání rady či práce ve finančním a kontrolním výboru 
účastnit před konáním voleb do orgánů „SONO“ na jaře 2019 – opatřit si zplnomocnění od zástupce 
obce/města  zvoleného na členské schůzi „SONO“ dne 18. března 2015  

 

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.  
 
Usnesení ČS/listopad2018/ k bodu 6: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru Sdružení za období od poslední 
členské schůze. Zpráva předsedy finančního výboru je přílohou zápisu č. 4. 
 
Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 7: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu předsedkyně kontrolního výboru Sdružení za období od 
poslední členské schůze. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru je přílohou zápisu č. 5. 
 
Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 8: 
a) Členská schůze „SONO“ schvaluje hospodaření Sdružení za období leden – říjen 2018 a předložený návrh 

rozpočtového opatření č. 1/2018. Přehled rozpočtového hospodaření za uvedené období včetně návrhu 
rozpočtového opatření tvoří přílohu zápisu č. 6. 

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“ …).  
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Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 9: 
Členská schůze „SONO“ schvaluje předložený a na místě doplněný návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019 
– schodek rozpočtu ve výši 14 005 tis. Kč bude financován z přebytků hospodaření předchozích období. 
Upravený návrh rozpočtu na rok 2019 tvoří přílohu zápisu č. 7.  
 
Usnesení ČS/listopad2018/k bodu 10: 
a) Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci předsedy k záměru nakládání s komunálním odpadem 

po roce 2023. 
 
b) Členská schůze „SONO“ schvaluje text společného Memoranda mezi Sdružení obcí pro nakládání s odpady 

a Cementárnou Lafartge, a.s., text návrhu memoranda tvoří přílohu zápisu č. 8. 
 
c) Členská schůze „SONO“ ukládá radě sdružení, aby zahájila jednání o podepsání memoranda o spolupráci 

pro nakládání s odpadem po roce 2023 a to se svozcem a dodavatelem technologie.  
 
Usnesení ČS/listopad2018 k bodu 11: 

Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci jednatele společnosti SONO PLUS, s.r.o. p. Libora Beránka 
z provozu zařízení „SONO“. 
 
 
Usnesení členské schůze konané dne 27. listopadu 2018 byla schválena hlasy přítomných zástupců členských 
obcí takto: 
Usnesení k bodu 1 – 9: hlasování 41 - 0 - 0 
V 15,40 hodin změna hlasovacího kvóra na 42 
Usnesení k bodům 10: hlasování 41 - 0 - 1 
Usnesení k bodu 11: hlasování 42 - 0 - 0 

 

V Bohušovích nad Ohří dne 27. listopadu 2018 

 

Předsedající členské schůze:      Ing. Petr Medáček, v.r.    
       předseda Rady „SONO“  

 

 

Zapsal: Zubáková V.   
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