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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 19. 11. 2019 od 14.00 hod do společenského sálu Radnice v Bohušovicích nad Ohří s tímto 
programem jednání: 

1. Zahájení, kontrola usnesení minulé členské schůze 
2. Volba orgánů členské schůze – návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu  
4. Doplňovací volba člena finančního výboru 
5. Informace z jednání rady od poslední členské schůze 
6. Informace k investičním akcím – C2, C3.1. a C3 
7. Schválení dodatku ke smlouvě o pachtu + ukončení nájemní smlouvy 
8. Finanční podpora SONO PLUS, s.r.o. (navýšení ZK + příplatek mimo ZK 
9. Zpráva finančního výboru  
10. Zpráva kontrolního výboru 
11. Plnění rozpočtu za období leden - září + info změny rozpočtu 2019 
12. Návrh rozpočtového opatření č.4/2019 
13. Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020 
14. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 
15. Informace k záměru nakládání s komunálním odpadem po roce 2024 
16. Informace k cenové politice SONO PLUS, s.r.o. 
17. Informace z provozu zařízení „SONO“ 
18. Systém svozu použitých olejů, tuků a biologicky rozložitelných odpadů 
19. Různé, diskuze 
20. 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 35 
zástupců členských obcí s právem hlasovat z celkového počtu 92 členů (účast dle stanov min. 30% všech členů 
– hlasovací kvórum činí min. 28). 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 
- usnesení ČS č.12/duben 2019 - zajistit výběrové řízení na sběr, svoz a odstranění nebezpečných složek z 

komunálního odpadu na období 48 měsíců počínající podzimem 2019 je splněno 
- Usnesení ČS č.13/duben 2019 -  zajistit výběrové řízení na odvoz a likvidaci skládkové vody ze stávající jímky, 

která bude v rámci stavby „C3“ zrušena a její prostor bude využit pro skládkování je splněno 
- ostatní usnesení minulé členské schůze jsou průběžně plněna a jsou, dle pozvánky, předmětem 

samostatných bodů dnešního jednání  
 

Usnesení ČS/listopad2019/ k bodu 1,: 
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Členská schůze „SONO“ bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé členské schůze. 

Ad 2/  Volba orgánů členské schůze 
Předsedající přistoupil k volbě orgánů členské schůze: 
Do návrhové komise byli navrženi: 
Marie Cimrová (Chodouny), Luboš Tydlitát (Martiněves) a Šárka Mrázková (Dobříň) 
Hlasování: pro 36 hlasů, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Na ověřovatele zápisu byli navrženi: 
Ing. Josef Bíža (Mšené-lázně) a Alena Vacková (Žalhostice) 
Hlasování: pro  36 hlasů, proti 0, zdrželi se hlasování 0  
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 2 – členská schůze zvolila: 
-  návrhovou komisi ve složení Marie Cimrová, Luboš Tydlitát a Šárka Mrázková 
-  ověřovatele zápisu – Ing. Josefa Bížu a Alena Vacková 
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 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Program jednání členské schůze byl schválen tak, jak je v pozvánce a v zápise uvedeno.  

 
Ad 4/ Doplnění člena finančního výboru 
Předsedající Ing. Petr Medáček navázal na usnesení členské schůze č.14 z dubna tohoto roku, které 
odsouhlasilo,  aby se případná personální změna ve finančním výboru řešila na příštím jednání členské schůze. 
Starosta obce Lukavec Ing. Tomáš Šenfelder docházel na schůzky finančního výboru a živě se zajímá o dění ve 
všech provozech zařízení „SONO“. Ing. Medáček proto starostu obce Lukavec navrhuje jako šestého člena 
finančního výboru, Ing. Šenefelder s nominací na člena finančního výboru souhlasí. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0. 
Přijato usnesení ČS/listopad 2019/ k bodu 4: 
Členská schůze „SONO“ schvaluje za člena finančního výboru „SONO“ Ing. Tomáše Šenfeldera, starostu obce 
Lukavec. 
 
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 SONO uvedl, že kromě pravidelných kontrol hospodaření rada také přijala 2 rozpočtová opatření, 
dále se členové rady se zabývali řešením směřujícím k prodloužení smlouvy o pachtu a ukončení nájemní 
smlouvy, zabývala se také zhodnocením volných finančních prostředků (40 mil. ČSOB), rovněž řešila otázku 
navýšení základního kapitálu s.r.o. a otázku finančního zajištění nákupu velkoobjemových drtičů potřebných 
pro zkvalitnění využití stávajícího prostoru skládky pro ukládání komunálních odpadů. Rada se taktéž zabývala 
výběrovým řízením na „C3.1“, svoz DNO a C3 a tématy související s provozem skládky (odpadní vody) a 
kompostárny (odbyt kompostu). Rovněž rada projednávala informace z kontrolních dnů při realizaci výstavby 
skládky, části C2 – řešení skládkových vod pomocí přečerpávání. Ing. Medáček také uvedl, že pokračuje 
příprava projektu technologie na mechanicko-biologicko-tepelnou úpravu směsného komunálního odpadu a 
jednání na nejrůznějších úrovních – obec Čížkovice, cementárna, MŽP, FCC BEC, s.r.o. a FCC ČR, s.r.o. ……..  
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 5: 
a) Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci předsedy o činnosti rady Sdružení za uplynulé období 

od minulé členské schůze. 
b) Členská schůze „SONO“ ukládá radě Sdružení dále pokračovat v jednání s firmou FCC BEC, s.r.o. za 

účelem zajištění vážení popelnic tak, aby každá nádoba byla opatřena čipem s identifikací vlastníka 
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nádoby a při vyklopení odpadu proběhlo samotné vážení s možností odeslat informace přes GPS 
zástupcům obce.  

 
Ad 6/ Informace k investičním akcím – C2, C3.1 a C3 

Investiční akce s názvem Skládka SONO, část C2 – řešení skládkových vod pomocí přečerpávání byla dokončena 
a ke dni 31. 8. 2019 předána, drény na odvod skládkových vod byly přepojeny a voda je jímána do nové jímky. 
Díky tomu jsme mohli začít s likvidací skládkové vody z původní jímky -  zakázka „C3.1.“-vývoz skládkových vod 
byla v termínu, tj. 30. 9. 2019 ukončena – vyvezeno bylo celkem 7 246 tun odpadní vody a vyčerpáno bylo 
celkem 3.839.360,- Kč. Z rozpočtované částky 5 mil. Kč zbývají finanční prostředky ve výši 1.160.640,- Kč, které 
budou využity na zbývající práce a dodávky – sanace dna a svahů jímky. Původní dojednaný záměr, jak 
postupovat musel být operativně změněn, neboť bylo zjištěno, že usazený kal ještě plave na vodní hladině a je 
třeba zbývající vody ještě odsávat. Kal se nechává, vybírají se ostré předměty, zasypává se jemným recyklátem 
(20-30 cm) a nakonec zeminou, je třeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození těsnící fólie.  

Předsedající dále podal informace o vypsání nového výběrového řízení na stavbu – skládka SONO, etapa C3. 
Původní výběrové řízení bylo zrušeno s ohledem na zjištěné vady v projektové dokumentaci, nyní je vyhlášeno 
dnem 29. října 2019 nové řízení na základě opravené projektové dokumentace. Konec lhůty pro podání 
nabídek byl 14. listopad 2019. Termín dokončení stavby je 31. 3. 2019 s možností prodloužení v případě 
nepříznivého počasí. Do výběrového řízení byly podány 4 nabídky, cenové nabídky od 10.150.000,- až  
do 14.491.045,88 Kč. Zástupce firmy, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku byl vyzván k vysvětlení 
extrémně nízké ceny, panují totiž  obavy z kvality použitých materiálů na těsnění skládky a rovněž obavy 
z účtování následných víceprací.    

 

v průběhu projednávání bodu 6 se dostavil zástupce 1 členské obce, hlasovací kvórum se změnilo na 37 

Hlasování o návrhu usnesení: pro 37, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 6: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informaci předsedy Sdružení k již ukončeným investičním akcím  - 
„C2, řešení skládkových vod pomocí přečerpávání“, dále „C3.1. likvidace skládkových vod z původní jímky a 
plánované investici „Skládka SONO, etapa C3“. 
 
d 7/ Schválení smlouvy o pachtu + ukončení nájemní smlouvy 

Ing. Medáček uvedl, že původní smlouva o pachtu pozemků včetně technologie, tj. skládky a kompostárny 
byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodlužování vždy o jeden rok, pokud do 30. 6. 
nebude dohodnuto jinak. V měsíci červnu SONO PLUS, s.r.o. požádalo o změnu této smlouvy – požadavek na 
snížení pachtu a úpravu doby trvání pachtu na dobu neurčitou. Rada částečně odsouhlasila návrh na změnu 
smlouvy, ale sjednanou roční výši pachtu nedoporučila SNIŽOVAT z důvodu významných investic do skládky 
v letošním a příštím roce.  
Dodatek ke smlouvě o pachtu tak v ustanovení článku 3 doba trvání pachtu akceptuje požadavek na změnu – 
smlouva se od 1. 1. 2020 mění na dobu neurčitou. Doplněno bylo ustanovení o výpovědi této smlouvy – 12 
měsíců obě smluvní strany. 
 
v průběhu projednávání bodu 7 se dostavili 2 zástupci členských obcí, hlasovací kvórum se změnilo na 39 

 
Smlouva o nájmu movitých věcí týkající se strojního vybavení kompostárny a kogenerační jednotky včetně 
sušárny končí dnem 31. 12. 2019.  Finanční výbor i rada doporučují variantu prodeje strojů v cenách obvyklých 
dle znaleckého posudku (3 projednávané varianty – darování, vložení do majetku dceřiné společnosti nebo 
prodej v cenách obvyklých, posuzován dopad do účetnictví a daní sdružení, tak s.r.o.), protože je to krok 
nejtransparentnější, z rozvahy sice „zmizí“ majetek, ale „přitečou“ potřebné finance, v s.r.o. lze odepisovat 
účetně i daňově, Sdružení odvede DPH, s.r.o. může nárokovat. Stroje a zařízení byly nakoupeny s dotací 90%, 
znaleckého posudku však toto nezohledňuje (aktuální tržní hodnota cca 5 mil. Kč), prodej se uskuteční v cenách 
obvyklých – k „narovnání“ této skutečnosti rada doporučuje, aby společník, tj. sdružení poskytlo peněžní 
prostředky na nákup strojů a zařízení formou tzv. dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, jeho výše cca 
4,5 mil. Kč.        
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Hlasování o návrhu usnesení: pro 38, proti 0, zdrželi se hlasování 1 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 7: 
a) Členská schůze „SONO“ schvaluje dodatek ke smlouvě o pachtu ze dne 29. 12. 2015 v předloženém znění 
s účinností od 1. 1. 2020 a pověřuje předsedu k podpisu tohoto dodatku smlouvy. 
b) Členská schůze „SONO“ potvrzuje rozhodnutí Rady SONO o neprodloužení, tedy o ukončení smlouvy  
o nájmu movitých věcí ke dni 31. 12. 2019, jak jest uvedeno ve smlouvě ze dne 29. 12. 2015. 
c) Členská schůze „SONO“ schvaluje, bezprostředně po ukončení platnosti smlouvy, prodej strojního 
vybavení kompostárny (nakladač, traktor, překopávač a separátor) a kogenerační jednotky včetně sušárny 
společnosti SONO PLUS, s.r.o. za ceny dle znaleckého posudku v souhrnné výši 4.984.700,-Kč. 
 
Ad 8/ Finanční podpora SONO PLUS, s.r.o. (navýšení ZK + vklad mimo základní kapitál) 

Předseda sdružení Ing. Medáček dále uvedl, že se rada po sérii zahoření skládky intenzivně zabývala 
rozhodnutím o nákupu velkoobjemových drtičů odpadů, neboť hasiči udávají jako jeden z možných důvodu 
zahoření tzv. „vzduchové kapsy“, které se tvoří při skládkování nábytku. Diskutována však byla i otázka 
financování této významné investice. Závěry jednání s auditory a daňovými poradci bylo doporučení pořídit 
drtiče v provozní společnosti, abychom obešli složité stanovení ceny nájemného.  
Navýšení základního kapitálu s.r.o. o 5 mil Kč je jedním ze zdrojů financování, dalším možným způsobem je 
získání peněžních prostředků prostřednictvím dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Rada doporučila 
ČS ke schválení návrh finančního výboru na financování nákupu velkoobjemového drtiče v poměru 50 :50, tzn. 
5 milionové navýšení základního kapitálu + 5 milionový dobrovolný příplatek mimo základní kapitál.   
Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál na základě smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku – členové 
rady projednali předložený návrh smlouvy připravený právníkem. Dobrovolný příplatek se nezapisuje do 
obchodního rejstříku, účelem poskytnutí příplatku společníkem je poskytnutí nových finančních zdrojů a 
zajištění dostatečných finančních prostředků při realizaci nákupu velkoobjemových drtičů. Příplatek je možno 
vrátit, pokud tak rozhodne valná hromada společnosti. 
 
Hlasování o návrhu usnesení k bodu č.8: 
pro 39, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad 2019 k bodu 8: 
a) Členská schůze „SONO“ schvaluje navýšení svého vkladu o 5.000.000,-Kč ve společnosti SONO PLUS, s.r.o., 
IČ:25034839 se sídlem Čížkovice, Želechovice 48, PSČ 410 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 13306,  
b) Členská schůze „SONO“ pověřuje předsedu Sdružení ing. Petra Medáčka k vyslovení „Prohlášení  
o převzetí peněžitého závazku ke zvýšení vkladu o 5.000.000,-Kč ve společnosti SONO PLUS, s.r.o.“  před 
notářem (NZ je podklad pro zápis v obchodním rejstříku) a schvaluje následný převod těchto finančních 
prostředků na běžný účet společnosti SONO PLUS, s.r.o., číslo 2034210267/0100 vedený KB, a.s. 
c) Členská schůze „SONO“ schvaluje poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku ve výši 9.500.000,- Kč 
společnosti SONO PLUS, s.r.o., IČ:25034839 se sídlem Čížkovice, Želechovice 48, PSČ 410 02 Lovosice. Účelem 
poskytnutí tohoto příplatku je poskytnutí nových finančních zdrojů společnosti a zajištění dostatečných 
finančních prostředků při realizaci „Plánu rozvoje a stabilizace společnosti v roce 2019 a letech 
následujících“ v bodě minimalizace velkoobjemových odpadů ukládaných do skládky a kompostárnu, 
konkrétně se jedná o zajištění financování nákupu pomaluběžného a rychloběžného drtiče a pověřuje 
předsedu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku společnosti SONO PLUS, s.r.o. 
v předloženém znění.  Finanční prostředky budou poskytnuty nejpozději do 90 dní ode dne uzavření 
smlouvy, a to převodem na bankovní účet vedený Komerční bankou, a.s., číslo účtu 2034210267/0100 ve 
dvou splátkách. První splátka ve výši 5.000.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do konce roku 2019, zbývající 
částka ve výši 4.500.000,- Kč dle možností poskytovatele v roce 2020 při zachování lhůty určené smlouvou.  
 

Ad 9/ 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 celkem 4x. Ing. Bešta informoval o výčtu činností, které členové výboru činili a ke kterým 
je pověřila rady.  Standardně se zabývali plněním rozpočtu příjmů a výdajů podle jednotlivých položek výkazu 
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FIN, podíleli se na přípravě rozpočtových opatření i návrhu rozpočtu na rok 2020 včetně aktualizace 
střednědobého výhledu rozpočtu.  Zpráva finančního výboru je přílohou zápisu č. 4. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 39, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 9: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu finančního výboru Sdružení za období od poslední členské 
schůze. 
 
Ad 10/ Zpráva kontrolního výboru 
Předseda kontrolního výboru p. Radek Černý (Lovečkovice) přednesl zprávu o zjištěních kontrolního výboru za 
období od minulé členské schůze. Jako první byly provedeny kontroly usnesení z jednotlivých rad, tak jak ve 
své zprávě informoval předseda Ing. Medáček. Všechna kontrolovaná usnesení byla splněna, s výjimkou 
usnesení č. 5 rady ze dne 1. 8. 2019 – VŘ na C3 bylo zrušeno z důvodu nedostatků v PD.   Rada Sdružení pracuje 
v souladu s dříve uloženými úkoly a aktivně řeší úkoly nové. Při kontrole usnesení z jarní členské schůze 
kontrolní výbor nezjistil žádné nedostatky. Zpráva kontrolního výboru je přílohou zápisu č. 5. 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 39, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2018 k bodu 10: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení za období od poslední členské 
schůze. 

Ad 11/ Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden – září 2019 
Pí. Zubáková seznámila jednání členské schůze s přehledem hospodaření Sdružení za období leden–září roku 
2019. Při projednávání čerpání rozpočtu bylo zdůvodněno čerpání jednotlivých položek a upozorněno na 
položky, které by mohly být předmětem posledního rozpočtového opatření na konci roku.  
Příjmy po konsolidaci za období dosáhly částky 12.338.148,82 Kč, běžné výdaje po konsolidaci dosáhly výše 
1.813.527,98 Kč a kapitálové výdaje výše 14.546.510,- Kč „C2“. Celkový schodek rozpočtu za období leden až 
září dosáhl 4.021.889,16 Kč. 
Uvedla, že v průběhu roku rada přijala 2 rozpočtová opatření, první (č.2/2019) na květnové radě - z důvodů 
plánovaných víceprací na C2 byl navýšen rozpočet o 1 mil. Kč a na konsolidační položky 4134 a 5345 byly 
doplněny převody finančních prostředků do ČSOB za účelem zhodnocení. V srpnu bylo schváleno další, 
rozpočtové opatření č.3/2019, z důvodu plánování výstavby skládky, části C3 – doplněním rozpočtu o kapitálové 
výdaje ve výši 15 mil. Kč dosáhl schodek rozpočtu výše 28 713 tis. Kč. 
V období od členské schůze byly rovněž provedeny 2 změny rozpisu rozpočtu a to vždy přesunem prostředků 
v rámci odd. par., takže nedošlo ke změně schválených závazných ukazatelů rozpočtu.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 39, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 11: 
a) Členská schůze „SONO“ schvaluje hospodaření Sdružení za období od ledna do září 2019. Přehled o 
hospodaření je přílohou originálu zápisu. 
b) Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace o provedených změnách v rozpočtu příjmů a výdajů 
na rok 2019 (změny rozpisu rozpočtu + rozpočtová opatření), ke kterým byla Rada pověřena usnesením 
členské schůze č. 8 z dubna 2019 - k bodu 8 b.  

Ad 12/ Rozpočtové opatření č. 4/2019 
Pí. Zubáková dále členskou schůzi informovala o předloženém rozpočtovém opatření č. 4/2019 – z důvodu 
zrušení a vypsání nového výběrového řízení na investiční akci „C3, výstavba skládky“ nelze akci dokončit do 
konce roku (-10 000 tis. Kč) a navýšení výdajů o 200 tis. Kč na svoz nebezpečných odpadů z členských obcí a 
sběrných dvorů. Do rozpočtu byla doplněna položka 6202 – nákup majetkových podílů ve výši 10 000 tis.Kč 
v souvislosti s rozhodnutím o navýšení základního kapitálu a vkladu mimo základní jmění do s.r.o. Vzhledem 
k tomu, že došlo k přesunům stejných finančních částek v rámci schváleného rozpočtu, schodek rozpočtu se 
nezmění, dochází však ke změně schválených závazných ukazatelů v rámci odd. par. (+200 tis.Kč na 3724, -200 
tis.Kč z 3725 a – 10 000 tis. Kč z pol. 6121, org.5, +10 000 tis.Kč na pol.6202).    
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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) apod, 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 39, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 12:  
a) Členská schůze „SONO“ schvaluje rozpočtové opatření č.4/2019 v předloženém znění – příloha zápisu č.6 
b) Členská schůze „SONO“ v souladu se zákonem o obcích a stanovami, bod IX., 1a Orgány a jejich 
pravomoci stanovuje kompetenci Radě SONO k projednání a provedení závěrečného rozpočtového opatření 
na konci roku 2019 ve smyslu § 16, bodu (1)c zákona č.250/2000 Sb. (změny objektivně působících 
skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů – věcné změny (uvést do souladu rozpočet 
s realitou, týká se zejména kapitálových výdajů a běžných výdajů, zvláště výdajů na tzv. „spalitelnou“ 
zkoušku). 

ad 13/ Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020 
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020 představila pí. Zubáková a navrhla tento návrh doplnit o kapitálové 
příjmy z prodeje hmotného majetku ve výši 4 984 tis.Kč. Rozpočet po navržené změně je sestaven jako 
schodkový ve výši 12 284 tis. Kč po konsolidaci na straně příjmů a 16.315 tis. Kč po konsolidaci na straně výdajů, 
tj. schodek rozpočtu ve výši 4 031 tis. Kč. Ke schválení je rozpočet předkládán formou závazných ukazatelů dle 
účelového členění rozpočtové skladby, tj. členění dle „odd a par“pro běžné a kapitálové výdaje, příjmy podle 
tříd jako nedaňové a kapitálové 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 a tržby za prodané zařízení KJ a 
sušárnu a stroje z kompostárny. Kromě pravidelně se opakujících běžných výdajů je v rozpočtu opět počítáno 
s tzv. „topnou zkouškou“ komunálních odpadů, kapitálové výdaje dle názvu akce jsou určeny na výstavbu 
skládky, části „C3“ a na projektovou dokumentaci. Závazné ukazatele ve vztahu k jiným rozpočtům, s výjimkou 
členských příspěvků, nebyly stanoveny. Schodek rozpočtu bude financován z přebytků hospodaření minulých 
let. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 39, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 13: 
Členská schůze „SONO“ schvaluje doplněný návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020 – příjmy 12 284 tis. 
Kč a výdaje 16 315 tis. Kč po konsolidaci, schodek rozpočtu ve výši 4.031 tis. Kč bude financován z přebytků 
hospodaření předcházejících období. Návrh rozpočtu na rok 2020 včetně jeho doplnění tvoří přílohu zápisu 
č. 7.  

ad 14/ Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 v krátkosti představila pí. Zubáková. V navrženém 
výhledu rozpočtu na následující období je uvažováno, stejně jako v letošním a předchozích letech, s příjmy z 
pronájmu majetku = převod z VHČ pol. 4131 a s příjmy z členských příspěvků. Plánovány jsou pouze běžné 
provozní výdaje, s kapitálovými výdaji není uvažováno. Z tohoto důvodu by rozpočty měly být mírně 
přebytkové a zůstatky běžných účtů by se po delším období poklesů opět mohly pozvolna navyšovat.  
 
v průběhu projednávání bodu 14 odešli 2 zástupci členských obcí, hlasovací kvórum se změnilo na 37 

 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 37, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 14: 
Členská schůze „SONO“ schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2021 – 2022. 
Schválený rozpočtový výhled je přílohou zápisu č. 8. 

Ad 15) Informace k záměru nakládání s komunálním odpadem od roku 2024 
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Předseda Rady Ing. Petr Medáček úvodem uvedl, že naše představy nakládání s odpady v budoucnu se shodují 
s tím, co plánují centrální orgány. Byl předložen návrh nového zákona o odpadech, kritické jsou připomínky 
k energetickému využití, tj. spalování odpadů.  MŽP podpořilo návrh na poplatek za ukládání odpadu na 
skládky až do výše 1 850,-Kč/t a tak náš záměr na vybudování zařízení k mechanicko-biologicko-tepelné úpravě 
komunálního odpadu se jeví v dobrém světle a je potvrzením toho, že jdeme správnou cestou.   
Předseda sdružení dále informoval o rozhodnutí zastupitelstva obce Čížkovice. Na základě uskutečněné ankety 
nebyl náš požadavek na změnu územní plánu za účelem výstavby třídírny OZ obce Čížkovice podpořen. Jsme 
tedy znova na začátku a hledáme nové místo pro výstavbu třídírny. 
Rovněž se nám nepodařilo dosud zrealizovat tzv. „topnou“ zkoušku, žádost o vývoz našeho komunálního 
odpadu je zpracována a podána na MŽP a čeká se na odpověď z polské strany. 
   
Předseda sdružení dále informoval, že se s Ing. Beštou zúčastnili dalších jednání v cementárně a na FCC ČR i 
FCC BEC, s.r.o.  Jejich zájem o spolupráci na projektu MBTÚ nadále trvá. Již schválené memorandum o 
spolupráci by však mělo být podepsáno až po provedení spalitelné zkoušky, protože pak bude jasné, jaké 
parametry zbytkový spalitelný odpad má a zda může být spalován v cementárně v souladu s jejich 
integrovaným povolením. Zkouškou zjistíme jednak spalné teplo a výhřevnost a současně koncentrace 
nejrůznějších chemických látek včetně koncentrace chlóru a další emisí, které mohou poškodit spalovací 
zařízení. Některé vyseparované složky odpadu, které jsou z velké části biologického původu, jsou s ohledem 
na znečištění z šedé popelnice předurčeny k energetickému využití. Ostatní vyseparované materiály jsou 
z MBTÚ určovány k materiálovému oběhu, tedy k dalšímu materiálovému využití.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 37, proti 0, zdržel se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 15: 
a) Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace předsedy k záměru nakládání s komunálním 

odpadem po roce 2023. 
b) Členská schůze „SONO“ ukládá radě a předsedovi Sdružení nadále pokračovat v jednáních za účelem 

výstavby separační linky v blízkosti cementárny Lafarge Cement, a.s. 
 

v průběhu jednání odešli 4 zástupci členských obcí, hlasovací kvórum se změnilo na 33 

 
ad 16/ Informace k cenové politice SONO PLUS, s.r.o.  

Jednatel společnosti SONO PLUS, s.r.o. pan Václav Tyl na připraveném grafu přiblížil historický vývoj ceny, DPH 
a poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku. Za dobu od počátku skládkování se kalkulovaná cena 
zvedala minimálně a to tak, aby pokrývala náklady spojené s provozem skládky. Během období se však měnila 
výše DPH a zásadním způsobem cenu ovlivnil zákonem stanovený nárůst poplatku za ukládání odpadu na 
skládku, jehož příjemcem je obec, na jejímž katastru se nalézá skládka. Tento poplatek narostl z původních 
20,- Kč na současných 500,-Kč za každou tunu uloženou do tělesa skládky.  

Od nového roku bude do technologie skládkování zapojen velkoobjemový drtič komunálních a ostatních 
odpadů, který umožní zpracování těchto odpadů na malou frakci, čímž dojde k významné úspoře místa v tělese 
skládky a ve finále k uložení většího množství odpadů. Vzhledem k tomu, že pořízení drtiče a jeho vlastní 
provozování přinese společnosti zvýšení provozních nákladů v podobě odpisů majetku, spotřeby PHM a olejů, 
oprav a udržování, mzdových nákladů apod. bylo rozhodnuto o zvýšení ceny za likvidaci velkoobjemového 
odpadu, kat. 200 307 a odpadu ze dřeva, kat 200 138 (nábytek) s datem platnosti od 1. 1. 2020. Tato informace 
byla členským obcím zaslána písemnou formou na konci října, aby s ní pracovali při sestavování rozpočtů pro 
rok 2020.      

Hlasování o návrhu usnesení: pro 33, proti 0, zdržel se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019/ k bodu 16: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace k cenové politice provozovatele zařízení „SONO“, 
společnosti SONO PLUS, s.r.o. 

 
Ad 17/ Informace z provozu zařízení „SONO“ 
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Jednatel společnosti SONO PLUS, s.r.o. pan Václav Tyl seznámil členskou schůzi s výčtem změn a informacemi 
z provozu zařízení „SONO“, např.   
- seznámil členskou schůzi s bilancemi za jednotlivé druhy odpadů z hlediska přijatého množství odpadu i 

prodaných materiálů (kompost, recyklát) 
- příjem stavebních odpadů pokračuje, cena za stavební odpady (cihly a tašky) se zvýšila, protože o tento 

materiál není zájem a musíme ho likvidovat v lomu na základě prováděných rozborů  
- zásadním způsobem se řeší problematika vývoje plynu ve skládkovém tělese a také problematika 

kompostování za použití nových poznatků a nových technologií  
- nový rychloběžný drtič na bioodpady bude dodán nejpozději do konce měsíce března. 
- průsaková voda z nové jímky se průběžně vyváží na ČOV, bylo vypsáno výběrové řízení 

 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 33, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019 k bodu 17: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace jednatele společnosti SONO PLUS, s.r.o. pana Václava 
Tyla o provozu zařízení „SONO“ v průběhu roku. 
 

v průběhu jednání odešel 1 zástupce členské obce, hlasovací kvórum se změnilo na 32 

 

Ad 18/ Systém svozu použitých olejů, tuků a biologicky rozložitelných odpadů 
Ing. Medáček informoval členskou schůzi o nové povinnosti pro obce. S účinností od 1.1.2020 se obcím 
stanovuje povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že 
v současné době tyto odpady často končí v kanalizaci. A protože olej a voda se nesmíchají, plave vždy 
na hladině. Navíc se zpevní, ztuhne a postupně ucpává kanalizace a činí problémy provozovatelům ČOV.  
Firma FCC BEC, s.r.o. nabízí odvoz prostřednictvím sběrných nádob o velikosti 240 litrů s vhozovým otvorem 
umístěným v přední části nádoby, odvoz 1 x měsíčně, cena služby 500,- za 1 nádobu a rok + DPH a zahrnuje 
poskytnutí sběrné nádoby do bezplatného užívání. 
V diskuzi k tomuto bodu programu účastníci projevili určité obavy při nakládání s tímto odpadem – 
diskutováno bylo umístění nádoby, možnost přístupu dětí, vhodné nádoby na odnos oleje, poničení obecního 
majetku „mastnotou“… 
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro 32, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Přijato usnesení ČS/listopad2019/ k bodu 18: 
Členská schůze „SONO“ bere na vědomí informace předsedy Sdružení Ing. Petra Medáčka o nastavení 
systému svozu použitých olejů a tuků od 1. 1. 2020 a nabídce firmy FCC BEC, s.r.o. 
 

Ad 19/ Různé, diskuze 
Předsedající členské schůze Ing. Petr Medáček konstatoval, že byly projednány všechny body programu 
jednání a následuje diskuze, do které přispěl prvním příspěvkem. 
Ing. Medáček úvodem uvedl, že termín zavedení zákazu skládkování tzv. využitelného komunálního odpadu 
se přizpůsobil evropské legislativě a místo původně ohlášeného termínu 2024 se posunul na rok 2030. 
Změna naší odpadové legislativy se připravuje již mnoho let, v roce 2016 – první pokus, po několikaměsíčních 
peripetiích na přelomu prázdnin MŽP dokončilo návrh novely zákona o odpadech a ten se momentálně 
„prokousává“ legislativním procesem. Při meziresortním projednávání návrh čelí intenzivnímu „nájezdu 
zájmových skupin“, jde o bitvu – obcí, SMS, průmyslu, odpadových firem i ekologických organizací.  
Návrh zákona o odpadech mimo jiné počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného 
odpadu, v roce 2029 by měl dosáhnout 1850,- Kč/t, doposud je 500,- Kč/t. Nově by zákon umožňoval 
skládkovat jen deset procent komunálního odpadu. MŽP che obce motivovat ke třídění takzvanou třídící slevou 
ze skládkovacího poplatku. Pokud obec separačních cílů dosáhne, má platit za komunální odpad jako za 
zbytkový odpad. Pro rok 2021 je cíl 55 procent, o šest let později už 75 procent. Obce mají motivovat občana 
k třídění například systémem "Zaplať, kolik vyhodíš" (PAYT). Firmy a podnikatelé na slevu mít nárok nebudou. 
A právě pro tuto evidenci je nezbytné zavedení vážení popelnic na jednotlivého občana.  
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K tématu vážení odpadu na svozových autech se postupně vyjádřilo několik přítomných starostů (např. 
Brozany n.O., Lovečkovice, Trnovany, Mšené-lázně …..) kteří považují vážení odpadu za nejjednodušší způsob, 
jak lidi motivovat, občané se o to zajímají a věří, že třídění a recyklace má smysl.  

Ing. Medáček uvedl, že jednal se starosty středočeského kraje, kde FCC provozuje vážení jednotlivých 
popelových nádob na občana. Starostové si tento systém pochvalují, dále informoval o průměrných váhách 
popelnic a navýšení ceny z důvodu vážení – není dramatické. 

Ing. Padělek uvedl, že vážení popelnic samo o sobě nezajistí snížení produkce směsných odpadů, je to pouze 
jeden z nástrojů, který může ke snížení množství netříděných odpadů pomoci. A protože existuje více variant 
systémů (čtečky čárových kódů, bezdrátové čipy), jak odpad vážit, je třeba řádně rozmyslet, který systém 
vybrat, protože existují i opačné případy, tedy takové, které samotný svoz odpadu velice prodražuje.   

Ad 20) Závěr 
Ing. Medáček konstatoval, že nikdo z přítomných nemá další návrhy ani dotazy, poděkoval všem přítomným 
za účast a zapojení do diskuze. Popřál do nového roku hodně pracovních i osobních úspěchů a jednání členské 
schůze prohlásil za ukončené v 17,15 hod. 

Seznam příloh 

1. Pozvánka s programem na jednání členské schůze 
2. Prezenční listina  
3. Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku  
4. Zpráva finančního výboru 
5. Zpráva kontrolního výboru 
6. Čerpání rozpočtu příjmů a výdajů za 1.-9.201 
7. Rozpočtové opatření č. 4/2019 
8. Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2020 
9. Aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2021 - 2022 

Zapsal:  Zubáková V.      ________________________ 

 

Předsedající členské schůze:   Ing. Petr Medáček  ________________________ 

 

 

Ověření zápisu: 

Vacková Alena (Žalhostice)     ________________________   

 

Ing. Josef Bíža (Mšené-lázně)     ________________________ 
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